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Cum1mriyetin Ve Cumhuriyet Eseriııiıı Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyas-ı Gazetedir 

ita yanlar M ecavüze U v radı ? 
------
Kangren Olmuş 

Bir Yara 
Ulu~lar derneği zorbalar işini 

ele aldı. Macarelini suçlıyan 
Yugoslav dilekçesi çevresinde 
~Örüşmelerini ilerletti. Ortada 
angren olmuş, bir yara var

dır. Son yılların ötküncü, barış 
düzenini kemiren bu yara de
ti!ınedikçe Uluslar arası yakın-
gın boş bir sözden ileri ge-
~eıniyeceğini göstermiştir. Bal-
anları ve Orta Avrupayı ateşe 

lermek istiyen Zorbalık kural
arı bu yaranın beliren mikrop
hrıdır. Bu bakımdan yaraya 
e! koyan Yugoslav dilekçesi 
balnız önenli olmakla kalmaz. 

nda barış düzenini sağlamlı
Yacak ökü de bulabiliriz: Zorba 
kurumları yok edilmelidir. Ulus
lar arasinda karşılıklı güveni 
artıracak bir törü yerleşmiş 
bulunmalıdır. 

Uluslar derneğinin cuma ve 
cuınartesi günkü toplantılarında 
1Öylenen sözler Yugoslavyanın 
Yasını paylaşan sempati sözle
ridir. Bu genel gösterişten son-
1 \ işin kökünü görüsmek sırası 
~elmiştir. Yugoslav dilekçesi 
oııünde Uluslar derneği ikiye 
bölünmüş görünüyor. Bir yanda 
Yugoslavyaya Önen verenler, öte 
Yanda ise Macarelinin onuru 
hırpalandığını ileri sürerek işi f aşka çığıra dökmek isti yen 
talya vardır. Bu durumda gö
liişmelerin ateşli olacağı oran
lanabilir. 
Fransız Dış İşler bakanı: "Kı

Yal, siyasa afatı olmamalıdır. 
l(onsey kımıldamalı, bu konuş
ltı.adan Uluslar arası bir kıyım 
düzeni çıkmalıdır . ., Derken Kü
çük Antlaşma ile Balkan Ant
laşmasının da düşüncelerine 
Uygun düşen evirgen bir siyasa
~ı~ temelini ortaya koymuştur. 
ltalyanın görüşü ise Macareli

~i kollıyan görüşlerdir. Yani 
Antlaşmaların değişmesini isti
Yen siyasayı onaylamaktadır. 
Aloisi, sözlerile bu siyasayı 
~Çnıış, Antlaşmaların korumun 
~eni gereklik!erine uymasını 
11tiyen Macar görüşüne barış
~kyerlik süsünü vermiştir. Bu 
1 ı bölüğün arasını bulmak 
Y.iikümü konseyin diğer üyele
rıııe kalmıştır. Raportörler yar
?tılarını anıklıyodar. Zorbalı
fııı yokedilmesi için genel bir 
t 0nvansiyo:ıun yapılması işi bu 
CPlantıda başanlamıyacaktır. 
I enevre yetiklerinin inan· 

11arına göre, bu i5 ikinci Kanu-
Un ortasındaki toplantıya bı

takılacaktır. O "İinedek kon
~aııs.iyonu anıklamak işi bir 

1 °ınısyona v~rilecektir. Yugos
d~Yya bu vargı ile yetecek mi
bır? Yoksa daha açık, daha 
d~lir)i bir düzenin bulunmasını, 
l'~lekçesind i suçların belir-
1'. ltlesi için Macarelinde araş-
·rın 1 1 . • a ar yayı masını mı ıstıye-

tktir? Önümüzdeki görüşme-
1-rde durum daha iyi anlaşı
acaktır. 

Şevk.et :eıı,..ı:n. 

r a (~ilekçe - lstita), Ötkünç -
li rıh), Kural - Usul), (Önenli -
~ aklı), (Törü - Hükümet, Ni
l:ın), (Durum - Vaziye), (Oran
C:~ak - Tahmin etmek), (Kıyal
~ •ııayet), (Kıyım - Ceza), (Evir
(Y~ : Tetbirli), (Onar - Kabul), 
('( kum - Vazife), (Uye - Aza), 
li argu - Karar), (Anıklamak -
~e~~rlaınak), (Yetikler - Salahi-

'"lrlar) 

için Anlaşanlar · 
Küçük itilaf Fransa, lngiltere Aralarında Bir Birlik Yaptılar 

Cenevredeki Konuşmalar Şimdilik iyi Yolda Gidiyor 

Zorbaların Ezilmesi 

CENEVRE, 10 (H.R)- Zor
balığın ezilmesi için Uluslar 
arasında devam den müzake
reler son yirmi dört saat zar
fında yapılan fikir değiştirme
lerinden sonra iyi bir yola gir
miştir. Uluslar arasında zorbalı
ğı yasak etmek ve zorbaları 

ezmek için alınacak tetbirler 
etrafında Fransa, İngiltere ve 
Kücük itilaf devletleri bir an
laşma yapmışlardır. 

Bu anlaşmaya İtalya ve Ma
caristanın da iştirakini elde 
edebilmek için İngiliz murah
hası M. Eden memur edilmiştir. · 
M. Eden evvela İtalyan mu
rahhası M. A!oisi ile bilahare 
de Macar murahhası Dökafi 
ile görüşmüştür. Görüşmelerde 
elde edilen neticeler Eden ta
rafından M. Lava!' e bildiril
miştir. Öğleden sonra toplanan 
Uluslar Arası konseyi yine Yu
goslavyanın şikayet ve dilek
leri üzerinde müzakereye de
vam etmiştir. 

Söz alan Romanya Hariciye 
nazırı M. Titulesko Macar mu
rahhasın hareketini takbih et
tikten sonra Romanyanın her 

' 

<'ııııerrede Fraırnı: ı•e Jtalyaıı Jl11ralılıasları Laı-al 
Lcııcı:t·ctle Kiiçiik ltilıif Dı.~ Bcılrnıılı{jı Alio:i karşı 1'm·şıya göriişilrlerkcıı 

halde Yugoslavyanın yanında teler Türkiye Ha. Bakanı Bay gerekliğini ileri sürmüştür. 
yer aldığını ve onun tezine ta- Tevfik Rüştü Arasın Cenevre- M. Benes: İleride " Yugos-
raftar olduğunu teyit eylemiş- de Uluslar derneği konseyin- lavyaya - Çekoslavakya ve Ro-
tir. Bundan şonra konsey reisi deki "sözlerini kaydederken bu manyanın birliğine dokanmak 
Vaskonselos uluslar arasında sözlerin konsey üzerinde derin istiyen biri çıkarsa felaketın 
zorbalığın kaldırılması ıçın akis'.er nyandırdığını yazı- önüne geçilemiyecektir. Bu mü-
F ransız heyeti taraıfndan kon- yorlar. Tevfik Rüştü Aras, hiın hadiseyi bilhassa konse-
scye bir proje verildiğini azalara zorbalığın tenkili için uluslar yin gözleri önüne koyarım. ,, 
bildirmiştir. arası tetbirler alınıncıya kadar demiştir. 

Belgrat Cazetelerl alakadar Devletlerin zaruri o- Fransız Gazeteleri 
Belgrat, 10 (H.R) - Gaze- lan kararlan ittihaz etmeleri P ARiS, 9 (A.A) - Gazete-
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!er Macar - Yugoslav anlaşa
mamazlığı hakkında Cenevre
nin az cesaret verici olan dün
kü çalışmasına ragmen mese
lenin ehemmiyeti sebebiyle bir 
uzlaşma yo:u bulunacağını um
maktadırlar. 

Le Jurnal gazetesi diyor ki: 
Dünkü çalışma uluslar der

neğinin birşey yapacağına gü
venenleri beklemelerine karşı
lık olmadığını serbestçe söyle
mek lazımdır. Bereket versin 
ki M. Lava! söylevi ile işi bir 
dereceye kadar aydınlatmıştır. 

Gazeteler Yugoslay - Macar 
anlaşamamazlığının iyi bir su-
rette ;ürümekte olduğunu 
kaydederek bu zorluğun 
uluslar derneğinin karşısına 

çıkan zorlukların en ağırı 
olduğunu bu itibarla bu 
meselenin ıyı bir surette 
yürütülmesi uluslar derneğine 
en büyük bir yenme ftrsatı ve
receğini bildirmektedir. 

Observer gazetesi de İngiliz · 
gazetesinin Avusturya mesele
sinde u uslar derneğinin mü
essir olduğu hakkındaki Tay
misin düsüncesini onaylamak
tadır. 

- onu 6 ıncr Sahıede 
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Talebe Ve Memurların Bir Kumastan Italya ile Habeşistan 

Elbise Giymeleri İşi Düşünülüyor Gerğinliği Korkunçtur 
Atatürk Nafia Bakanlığına Bayındırlık, Bay Aliye De İtalyanla.~ Bin Ha~eşli_ni!1 ~a~~rgah

Çetinkaya Adını Verdiler _ Ankara Üniversitesi larına Hucum Ettıklerını Soyluyorlar 
İstanbul 10 (Hususi) - Ro

madan alınan haberlere göre 

Bayırnlırlık llakaııı Ali 
('efiııhıya 

Ankara, 10 (Hususi) - Maa
rif bakanlığı bütün mekteplere 
gönderdiği bir tamimde ayın 
on beşine kadar bütün talebe
lerin saçlarını 2 numaralı ma
kine ile kestirmelerini bildir
miştir. Bakanlık bu emrin ça
buk yerine getirilmesini ve bu 
tarihte saçlarını kesmemiş bu
lunan talebenin mekteplere ka
bul edilınemesini buyruğuna 

eklemiştir. 

Ankara, 10 (Hususi)- Önü
müzdeki sene Ankarada tarih, 
coğrafya - fen - hukuk fakül
telf'rini ihtiva etınek üzere 
üç fakülteli bir üniversite açı
lacaktır. Yeni üniversitemizin 

yeri önce bildirildiği gibi zira
at enstitülerinin bulunduğu yer 
civarında olacaktır. 

Ankara 10 (Hu3u3i) -Maa
rif bakanlığı Bütün Türkiye 
mekteplerinde muallimler ve 
talebeler için bir kıyafet ga
bulü işi tetkik ediliyor. Üni
v ~rsiteliler için d ! yeknesak 
bir kıyafet kab.ıiü düşünülü-

yor. 
Diğer taraftan bütün devlet 

memurlarının da bir kumaştan 
elbise geymeleri faideli olaca
gı, bu şeklin kabulü halinde 
kumaş fabrikalarımızın naha 

çok geniş bir inkişafa mazhar 
olacakları söyleniyor. 

Ankara, 10 (Hususi) - Ata
türk Nafia Bakanlığına Bayın
dırlık Bakanlığı ve Nafia Ba
kanı Ali Afyona da Çetinkaya 
adını vermiştir. B:ıyındırlık Ba-

Paralarımız 
Basılan Ve Bası
lacak Gümüşler 
İstanbul, 10 (Hususi) - Şim

diye kadar bir milyon liralık 

gümüş para basıldı. Hepsi se
kiz milyon liralık gümüş para 
basılacaktır. Yeni nikel para
lanmızın basılması da bugün· 
!erde haslıvacaktır. 

Jlcıarif Bcıkcıııı Bay Abidiıı 
kanı Ali Çctinkaya Ereğli li
manını inşaya talip olan gu
rupla görüşmelerine deeam ede 
cektir. 

Maluller 
Pariste YeniHa

diseler Yaptı 
Paris 10 (A.A)- Bazı harp 

malulleri yeni başkanlarının 

idaresi altında nümayişler yap
mışlar ve polis inzibatı muha
faza için müdahale ettiğinden 
bir iakım küçük hadiseler ol-
muıtur. 

Habeşistan hüküme~i, İtalya.o 
milisleri tarafından ışgal edı
len habeş topraklarının derhal . 
tahliyesini istemiş ve hu teca
vüz hareketini şiddetle protes
to etmiştır. ltalya-Habeşistan 
arasında gerginlik had bir 
devrede bulunuyor. 

Roma 9 (A.A) - Stefanı 
Ajansı bildiriyor: 

Adis Abahadan gelen telg
raflar Valsal İtalyan mevziine 
yapılan taarruz hakkında ta
mamile yanlış ve hususi bir ta
kım maksatlara müstenit ha
berler vermekte devam edi
yorlar. Bu telgraflarda taarru
zun İtalyan tarafından yapıl
mış olduğu ve bu taarruzun 
Habeşiştan ile İngiliz Somalişi 
arasındaki hududu tahdide me
mur İngiliz-Habeş muhtelit ko
misyonu yanında bulunan mu
hafız kıtalara karşı yapılmış 

bulunduğu ve İtalyan kıtaatının 
Habeşistanın içerlerine doğru 

ilerlemiş oldukları beyan olun
maktadır. Biz şu iki noktayı 
tasrih edecek mevkide bulu
nuyoruz: 

1. - Taarruza İtalyanların 
başlamış oldukları haberi ta
mamile yanlıştır. Vukuat şu 

suretle cereyan etıniştir. 

SBirincikiiııunda saat 17 de 
ltalyan Somalisinde kain Va
laal ismindeki ltalyan mevziine 
takriben 1000 kadar habeşi. 
tarafındab ani bir taarruz ya-

llabe.~ Kralı 

pılmıştır. Bu hin kişilik kuvvet 
mitralyozlarla ve toplarla mu
sallah bulunuyordu. 

2. - Habeşistan ile İngiliz 
Somalisi arasındaki hududu 
tahdide memur muhtelit ko
misyon Valaal ltalyan mevziine 
24 teşrinievvel yani taarruzdan 
12 gün evvel müracaat etmiş 
ve İtalyan kumandanları ile 
temasa girmiş idi. Ancak ogün
den sonra bu mıntalradan 
uzaklaşmıştı. 

Mutaarrızların miktarı nazarı 
itibare alınacak olursa bunla
rın mezkur muhtelit komisyo
nun muhafız kuvvetleri olduğu
na imkan verilemez. İtalyan hü
kümeti Adis Aba 'a hükümeti 
nezdinde teşehbüsatta buluna
rak mahalli bir kabile reisinin 
teşebbüsü eseri olan bu taar
ruzdan dolayı, beynelınilel ka
ideler mucibince tazminat iste
mişti;·. 
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ÖKONOMİK YAZILAR 
···················~················ • 

Planlı iktisat 
Ve Bizim Planımız 

-Yazan. İ:z:aıir 1-:; :Ban.kasın.da 
1'\l.Cü.xı.ir E:vr e:ı:ı ş 

Buğiliıkü ökonomi vazıyetini 
hasta bir adama benzetebiliriz. 

İhtiyar dünyamız hastadır. 
Hgrareti yükselmiştir: Nefsin
de zorluk, azasında ıshrap, di
linde hezeyan vardır· Bu zaval
lı hastaya getirilen Doktorlar 
bir şeyler tavsiye ediyorlar. Ki
misi hezeyanı durdurmak için 
bir mantık hocasına lüzuın gös
teriyor. Bir diğeri vücudunda
ki acılar için mevzii (iptali his) 
tavsiye ediyor. Bazısıda kaba
batın termometrede oldugunu 
ve hastalığın tedavisi için dere
ceyi, hastanın harareti kaç 
olursa olsun, 36,S ta istabilize 
etmek fikrini ileri sürüyor. 
Bir kısmı da normal hararet 
derecesinin son günlerde değiş
tiğini ve şimdi 41 de karar 
kıldığını söylüyorlar. Her halde 
bu son ikisi en akıllıları olsa 
gerek. 

Bu tavsiyelerin her biri son 
senelerde tatbik edilen veya 
tatbikine teşebbüs edilen ikti
sadi planlard r. Her tavsiyede 
muhtelif ökonomi doetrineleri 
saklıdır. Binaenaleyh hastanın 
tedavisi yani iktisadi kalkınma 
için ne ilaçlar verilmiş, nasıl 

bir kür tatbik edilmif ... Hasta
lannı iyi edenlerle kısa bir za
manda öldürenlerin hikayesini 
sıkılmadan dinleyebiliriz. 

Hiç biri hastalığı teşhis et
mişe benzemiyor. Bunun için 
verdikleri ilaçlardan da bir fa. 
ide geleceği memul değildir. 

Her meslekte olduğu gibi 
bunlar da seleflerini beğenmi
yorlar. 

1 
Diyorlar ki: (Hastalık eski 

iktisadın tatbik kabiliyetini kay 
betmesinden ileri gelmiştir. 
Bunun için yeni bir ökonomi 
ilmi yaratmak lazımdır. Adam 
ismitin iktisadi ölmüştür. Ve 
bir daha dirilmiyecektir. 

Bu hüküm biraz haksızdır. 
Kabahat eski iktisatta değil 
eski iktisadın tatbik edilmeme
sindedir. 

Eski iktisat beynelmilel borç
ların hizmet ve malla ödene
bileceğini öğretir. Ve alacaklı 

memleketin borç verdiği za
man bir ihracat fazlası bu
lunması lazım gelirken borç
lann tediye zamanında bir 
ithalat fazlası olmasını emre
der. Bu ithalat fazlasının yani 
pasif bir ticaret müvazenesi
nin alacaklı memleketi izrar 
ettiği doğru değildir. Çünki 
bu, bir irattır. Ve fazla irat 
alan alacaklı bunu mal olarak 
alsa bile bilahare bu malı pa
raya tahvil ederek memleket
teki iştira kuvvetini artırabilir. 
Ve binnetice iç production'da 
müştereken yükseltir. 

John Stuart Mill'de kredi 
fazlasının ve sun'i surette temin 
edilen ucuz paranın Spekülas
yon doi(uracağını ve bunun bir 
buhranla neticeleneceğini bilir
di. Bunu bize öğretmek ıçın 
yeni bir iktisat temelinin keş

fine lüzum yoktur. 
Eski iktisat bir memleket 

gümrüklerini yükselttiği tak
dirde diğer memleketlerin de 
ayni şekilde mukabele edece
ğini ve ithalatını tahdit eder
ken müterafikan ihracatın da 
azalacağını hiç bir kusursuz 
öğretmiştir. Fakat bu hakikat 
nazarı dikkate alınmaz ve güm
rükler lüzumsuz şekilde yüksel
tilirken ihracat emtiası imal 
eden sanayi inkişaf ettirilirse 
bu sanayiin bir gün mahreçsiz
lik yüzünden felce uğraması 
mukadder deitil midir? Ve bu-

1-
nun pek tabii neticesi olarak 
milyonlarca işsizden eski ikb
sadı mesul tutabilir miyiz ?(1) 

Eski iktisat iftira kuvvetinin 
istihsalden doğduğunu ve is
tihsal edilen emtea fiyatları 

arasındaki tevazünle beraber 
fazlalaşacağını söylüyor. Yeni 
iktisat ise iştira kuvvetile istih
sali ayırmıştır. Ve istihsal un
surunu ihmal edere'< yalnız pa
rayı ucuzlatmak veya kredi 
infilasyonile iştira kuvvetinin 
yükseltilebileceği fikrindedir. 

Eski iktisat istihsalin, arz ve 
talep kanunu icabı, fiyat te
reffü ve tenezzülü ile amele 
ücretlerinin tahtı tesirinde tah
teşşuuru eksilip fazlalaşacağını 
ve en nihayet talebe intibak 
edeceğini öğretiyor. 

Yeni iktisat ise bunlann ka
fi gelmediği ve yüksek bir 
encümenin talebini tayin ede
rek istisali ona göre tahdit 
edebileceği, hatta imal edi -
len emtea fiatı da tesbit edi
leeileceğı iddiasındadır. 

Bu yeni iddiada bulunanlar 
birkaç zümreye aynlmıştır. 
Bunlann fikirlerini kısaca tah
lil ettikten sonra memleketi
mizin iktisadi porogramını mü
talea edebiliriz. 

Müfrit Plancılar: Bunlar istih
salin her şubesini teferraatma ka 
dar hükümetin çizdiği bir plan 
dahilinde tanzim etmek isti
yenlerdir. Say ve sermaye 
arasındaki münasebeti devlet 
tayin edecektir. Teşebbüs hak
kı devlete intikal edecektir. 
Bu plancıların mektebi daha 
ziyade içtimai bir reformü is
tihdaf ettiği için bu zümre 
ökonoıni bakımından mevzu
umuz haricindedir. 

Harp zamanında sistem ta
raftarları, bazıları dediler ki 
zamanında sanayiin sevk, idare 
kontrolünü, iş ve sermayenin 
telif ve teşriki mesaini Devlet 
idare ediyordu. Bu usul büyük 
semereler vermiştir . .Şimdi ayni 
usuli niçin tatbik etmiyelim? 

Harp zamanındaki vaziyet ile 
şimdiki hal arasında büyük fark 
!ar vardır. Harpte gaye malüm 
ve basitti. Harp zamanında müm
kün olduğu kadar elzem ihti
yaçlara tekabül edecek amtia
yi fazla istihsal etmek ve harp 
malzemesi yetiştirmek hedefti. 
Ozaman erdu için lazım gelen 
çelik, demir, buğday ve diğer 
yiyecek emtia hesap edilebilir 
ve bu heJeba göre sanayie bir 
veche verilebilirdi. Ozamanki 
siyaset mümkün olduğu kadar 
iktisadi makanizmayı harp icin 
hazırlamakt . 

Bundan başka eşya müba
yaatının mümkün olduğu kadar 
yükselmesine nani olmak ve 
sermaye hissesine düşen karı 

tahdit etmek belli başlı gaye
lerden biri idi. Ozaman hudut
suz bir talep fakat mahdut bir 
istihsal vardı. Bunun için gaye 
basitti. Talebi tahdit etmek ve 
istihsale veche vermekle mu
vaffak olunabilirdi. 

Halbuki şimdiki .,vaziyet ta
mamen bunun ak•idir. Şimdi 
milyonlarca işsize iş bulmak ve 
bunların imal ettiği ürümleri 
satmak lizımdıır. Hiç bir ze
ki bu emtianın ne olacağını 
tayin edemez. 

- Sonu 9 ıncı Salıiıede -
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ııiislıa:111d11ki • Aıııerikrı [!iiııı

riik fllrifeleri • ba'!lıklı ya::ıda 

bıı ııokfıı lof.~iililile. i::alı etlil
mi.~il'. 

Yeni Asır 

Dün iki Cinayet Oldu 
, 

Gazete Satıcılarından Kürt Tevfik 
Rekabet Yüzünden öldürüldü .. 

~~~~~~~~~~~~~~-ı .... ~~~~~~~~~~~~~~-

K arat aş ta Madam Sara Hizmetçisi Sümbüle Kızarak 
Havruzu Başına Fırla.tmış Ve ölümüne Sebep Olmuştur 

Dün akşam geç vakıt küçük gazeteler umum bayii bay ı Tevfiğin babası hadise mahal-
Kardiçalı hanı önünde bir ci- Hamdi Bekirin mağazasına !ine gelerek : 
nayet olmuş kavga eden dört gelerek orada gazete almağa - Ah benim Tevfiği yedi-
gazete müvezziinden birisi di- gelecek olan Hasanı beklemeğe !er, diye ağlamağa başlamıştır. 
ğer birini karnından bıçakla koyulmuşlardır. İkinclsı 
yaralıyarak öldürmüştür. Hasan gelince üç kardeş Dün Karataşta da ikinci bir 

Hadisenin cereyani şu şekil- üzerine çullanarak dövmeğe cicayet olmuş ve bir madam, 
de tesbit edilmiştir : başlamışlar ve Hasan da be- hizmetçisini çocuk lazımlığı ile 

Gazete müvezzilerinden Kürt ıinden bir bıçak çıkararak öldürmüştür. 
Tevfik ile iki kardeşi, Hasan Tevfiği karnından ağ:r surette Karataşt:ı tramvay ceddesin-
namında diğer bir müvezzi ile yaralamıştır. de 231 numaralı evde oturan 
"sen şurada satacaksın, ben Tevfik yaralanınca: Şemoil oğlu Yosef Yakonun 
burada satacaitım ., diye birkaç - Of yandım, diye feryadı kansı madam Sara hizmetçisi 
günden beri kavga etmekte ve basmış kanlar içinde yere yı- Sümbül ile kavğa etmiş ve 
bu hadise birkaç günden beri kılmıştır.Diğer kardaşlar Hasana zavallı kadıncağız madam-

dan kaçarken madam eline 
tekerrür etmekte imiş. hücumlarına devam eylemişler 

geçirdiği bir çocuk lizım-
Bu müvezziler dün de Al- ise de cinayet üzerine etraftan lığını fırlatıp hizmetçinin kafa-

sancak cihetinde birbirlerile koşuşanlar tarafından Hasan sına vurmuştur. Ve Sünbül bun-
yine bu yüzden kavga etmiş- mütecavizlerin elinden kurta- dan ağır surette yaralanmışhr. 
ler ve birbirini tokat ve yum- nlmışbr. Sünbül memleket hastahane-
rukla dövmüşler ve hatta za- Yaralı Tevfik memleket has- sine kaldırılarak tedavi altına 
bitanın müdahalesile karakola tanesine kaldınlmış ise de ya- alınmış ise de orada vefat et-
götürülmüşlerdir. şayamıyarak ölmü'?tür. miştir. 

Buradan yakayı kurtaran Zabıtaca tahkikata devam Zabıtaca ve adliyece tahki-
Kürt Tevfik ve kardeşleri üç edilmektedir. kata başlanmış madam tevkif 
kişi olarak dün akşam üzeri Oğlunun ölümünü haber alan olunmuştur. 

Hava Gazı ıDamızlıklar 
• 

K~misyon Bugün 
işini Bitiriyor 

Hava Gazı şirketinin tesisat 
ve istok malzemesini va bazı 
hesaplarını tetkik ile meşgul 
olmakta bulunan komisyon bu 
akşam tetkikatını bitirecektir. 

Haber aldığımıza göre ko
misyon mevcut istokların kıy 
metini 60 bin lira r:ıddes'.nde 
tesbit etmiş, fakat bunların fa
turalan gösterilebilenleri ancak 
on bin liralık olduğundan yal
nız bun:arın satın a!ınacağı
anlaşılmıştır.Komisyon tetkikatı 
neticesini bir raporla Nafia ba
kanlığına bildirecek ve alınacak 
cevaba göre istoklar hakkında 
yapılması lazımgelen hareket 
kat'iyet kesbedecektir. 

Berberler 
Bir Kooperatif Kurmak 

için Toplanacaklar 
Şehrimizdaki berber esnafı 

bu akşam saat 20 de halke
vinde bir toplantı yapacak
lardır. 

Bu toplantıda bir berberler 
istihlak kooperatifi teşkili esas
ları görüşülecektir. 
Teşekkül edecek kooperatifi 

Cumhuriyet Halk Fırkasının da 
himaye edeceği öğrenilmiştir. -

Elektrik İşleri 
M. Gormezano Belediye 

Relslle GörUştU 
Elektrik tarife komisyonu 

ilk toplantısını ayın 17 inci Pa
zartesi günü yapacaktır. Bunun 
için komisyon azalarına dave
tiye gönderilmiştir. 

* • • 
Elektrik şirketi müdürü M. 

Gormezano dün öğleden sonra 
belediyeye giderek başkan Dr. 
uzla elektrik işleri hakkında 

görüşmüştür. 

Mektep Tettişleı·i 
Sıhhat müdürü doktor Cev

det .Şakir dün Duatepe ve 
Bay Necati mekteplerini teftiş 
etmistir. 

Gümrüğe Tabi 
Olmıyacak 

Sakızdan damızlık koç ve 
koyun getirtecek olanların ge

tirecekleri damızlıklannın güm
rüksüz olarak ithaline müsaade 
cdilececeği Zira:.ıt bakanlığın

dan baytar müdürlüğüne bildi
rilmiştir. 

Alınan Neticeler 
Evvelce Ziraat bakanlığı ta

rafından damızlık olmak üzere 
vilayetteki yetiştiricilere dağı

tılmış olan Merinos damızlık 

koyunlarından yetişen yavru· 

lann vaııflan hakkında tetkikat 
yapılması ve neticesinin bildi
rilmesi bakanlıkça baytar mü
dürlüğünden istenmiştir. 

Oda Kongresi 
Bakanlıktan Henüz Emir 

Gelmedi 
Her yıl kinunuevvelin 15 

inde Ankarada toplanmakta 

olan ticaret odaları umum kon
gresi hakkında henüz alaka

darlara bir teblig yapılmamıştır. 
Bu hususta ticaret odasınca 

talimat beklenmektedir. 

Buseneki ticaret odaları kon
gresi Ege murahhasları eski 

ökonomi bakanı encümenin 

başkanlığı altında Kemalettin, 
Hasan Şevki Saffet, Turgut 
ve Rahmidir. 

Domuz Derileri 
Bu yıl domuz mücadelesinde 

öldürülen domuzların derileri 
Beykoz fabrikası tarafından 

satın aı:nacğı ümit edilmekte 
idi. Fakat mezkur fabrika ih

tiyacını iemin eylemiş bulundu
ğundan yapılacak muamele 
Ziraat Bakanlığından sorul
muştu. 

Gelen cevapta bunların Yu
nanistana ihracı için Ziraat 
bakanlığının tavassutta bulu
nacaıZı bildirilmistir. 

Valimiz 
Temasları Netice
lerini Müjdeliyor 

Ankarada bulunan vali gene
ral Kazım Dirikten Ziraat mın
taka müdürlüğüne dün bir tel
graf gelmiştir. 

Bu telgrafta mıntaka zeytin
cilik mütehassısı Bay Feruhun 
yanına bir muavin ilave edildiği 
ve fidanlık Ziraat Bakanlığın
dan talimat verildiği, Bursa 
Ziraat mektebinin yaptığı gibi 
Ziraat Bakanlığınca takdir edi
lecek ucuz bir bedelle İzmir 
Ziraat mektebincede boğa ve 
damızlık inek sahn alınacağı, 
bununla mektebin sütcülük ve 
hayvancılık kısmının ihyasına 
gidileceği bildirilmiştir. 

Mersinlideki fidanlık ıçın 
Ziraat Bakanlığı gelecek yıl 

bütçesine mühimce bir tahsisat 
verebilecektir. Köy çocukları 
ve köy muallimleri için önü
müzdeki ilkbaharda vilayetin 
muhtelif yerlerinde ziraat kurs
ları açılacağı valimiz tararafın
dan müjdelenmiştir. 

Emine Kadın 
Kuyuya Nasıl DUştUğU 

Meçhul? 
Cumaovası nahiyesinin yu

karı mahallesinde oturan Mus

tafa karısı altmış yaşında Emi
nenin İzmir şosesi üzerinde bir 

kuyuya düşerek öldüğü müd
deiumumiliğe haber verilmiştir. 
Eminenin cesedi kuyudan çı
karılarak memleket hastanesi
ne getirilmiştir. 

Emine dul ve kimsesiz bir 
kadındı. Kuyuya nasıl düştüğü 
hakkında adliyece tahkikat 
yapılmaktadır. 

M. Korı 
Mücevheratçi M. Korı şeh

rimize gelmiş, dc.stları tarafın-

dan karşılanmıştır. Dostları 
kendisine daima bu şekilde 
İzmire sık sık gelmesini dile
mişlerdir. 

u Kanunuevveı 1934 

Oğluma .... , •............ 

Öğütlerim 

Ba.11 ,ıJ11::afferitliıı 

Eski gazeteci arkadaşları· 

mızdan kadastrocu Bay Muzaf· 
ferüddin uzun bir tetebbu ne• 
ticesinde Oğluma Üğütleriın 
başlığı altında milli, ahlaki, fk • 
tısadi bir çok vecizeler hazır· 

lamıştır. Kısa ifadelerle büyük 
manaları anlatan ve derhal ha· 
fızalarda yerleşmesi mümkün 
olan bu kestrim güzel sözleri 
bu günden itibaren neşre baş· 
lıyoruz. Okuyuculanmıza çocuk 
velilerine bu değerli üğütlerİ 
takip edip saklamalarını bilhas· 
sa tavsiye ederiz. 

1 - Dilini bilmiyen kendini 
tanımaz. 

2 - Başkasının silihile yur
dunu müdafaa eder ve kahra· 
manlıklanna boyun eğdirebilir· 
sin fakat başkasının dilile var· 
lığını bağırdığın zaman 
sana güler. Ve dilin yok ki 
varlığın olsun derler. 

3 - Evveli dil sonra bil 
4 - İnkıliiplar çetin ve uzun 

yollara benzerler. Bitirmek için 

durmadan yürümek lazımdır. 
S - ( Hakk ) ı görene de

ğil ( hakk ) ı tanıyana saygılı 
ol. 

6 - Kalp yaralama : Unut· 
ma ki o, el değmiyecek ve göz 

görmiyecek bir yerdedidir. İyi 
edemezsin. 

7 - Erken evlenmek ile geç 
evlenmek arasındaki fark bir 
( Ah ) tan ibarettir. Erken ev· 

!enen gençlikte, geç evlenen de 
ihtiyarlıkta ( Ah ) çeker. 

Karşıyaka 
MUZAFFERÜDDİN 
•"'Cı. ........ 

Şehrimizde De 
Tayyare Nektupları 

Kabul Ediliyor 
Asya, Amerika ve cenubi 

Afrika memleketleri için şeh• 
rimizden de tayyare yolile mü• 
raselatın kabulüne başlanmıştır· 

Şimdiye kadar meveut jeplill 
seferleri yerine Stüdgrad' dall 
tayyare seferlerine başlanmış• 

tır. Buradan verilecek müra· 
selit İstanbula gönderilecek 
ve oradan tayyare mezkfıı' 
memleketlere gönderilecektir. 

Her nevi müraselit bu su· 
retle beş günde gitmiş olacak· 
tır. Fransa hava seferleri kı~ 
münasebetile tatil edilmiştir. 

Ateş 
Derhal Bastılıldı 

Alsancakda Mes'udiye caıl· 
desinde servili zade Hilmi ve 
Hasana ait kereste kutu fabri• 

kasının yanındaki dökümhane• 
den yanğın çıkmışsada heınell 
yetişilerek sondürülmüştür. 

Yanğın, makinist Ali oğltl 
Lütfü ile arkadaşı Ahmet oğltl 
Mehmedin makineyi işletıııek 
için yaktıkları yağın fabrik• 
bacasından çıkardığı kıvılcırll' 
ların bitiş!k emlak miJliyeye 
ait dökümhane binasının kırık 
camlarından içeri girmesindeıl 
çıkmıştır. 

Zarar ve ziyan yirmi lira Jı::ı: 
dardır. 

Zabıtaca tahkikata devıırı' 
edilmektedir. 
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ZiNDAN GÜNEŞİ -
"CJ.hı.sA1 ~omaıı 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

t.:a:'& ' W'f, 
y 1;""\ZLt.,. .. ebi.a. .Bi.I~i.n Başbakanımız Bugün 

Ankaraya Dönecekler 
T rakyada Y apıian '"i eti{ikler Ve Halk 
Tezahüratı Çok Canlı Olmuştur 

Hariciye Bakanımız Ati
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-7- ziyaret edecek 25 Bin Liralık Bir Sevda 1\rınaganı lle nayı 

karının (; nruru Azalınaz, Artar M. V enizelos ziyafet 
olduğumuzu 

salonunda 
söylüyor 

- Bu a?aıhman yır rr: . beş bin 
lira borca karşılık göster;Jiyor 
diyorsun. Alacaklılann senet!e
rini be'n üstüme alacağım. Is
tanbulun en güzel yerinde yüz 
bin liralık bir apartmana kon
mak, onu yaptırmak güçlüğüne 
girişmemek fena iş değil. .. 

- Ne demek istiyorsun san
ki.. Sen senetleri alacak borç
lan ödeyeceksin. Peki amma 
apartman da senin olacak .. 

- Hayır bu alış veriş ara
mızda kalsın. Ülgen de davayı 
kaybetmediklerini, kazandıkla
nnı sansın. 

- Sen bu işten ne kazana
caksın? 

- Ben mi? Ben kazanç dü
~ünmiyorum, Ülgeni seviyorum. 
kimsem yok .. Param var, sev· 
eliğim kız bu kağıt parçalan 
uğuruna terkedildiğini bilmesin!. 

Bir gönül yarasına bir de 
maddi üzüntü katmıyalım. Eğer 
birgün kendimi ona sevdirir
•em ... Evet bunu umuyorum. 
Onun gibi bir kız, hiyanet gör· 
düğü aşkı gönlünden uzak ede· 
ceğini umarım. İşte o vakıt ben 
ıokulacak, kendimi sevdirmeğe 
çalışacağım. Eğer sen de yar· 
dım edersen mesele yok de· 
mektir .. 

Bu apartman davası da 
anılmıyan bir vaka kalır. 

Altan başını sallıyarak sor
muştu: 

- Ya aksi halde? Onu hıç 
düşünmiyorsun. Ülgen fedakar· 
lığını bilmez de başkasına ka
pılırsa .. 

- Hayır, hayır ümüdümü 
kırma.. Bunu düsünmek bile 
içime öyle bir ateş salıyor ki 
bu yangında kül olmayı, onu 
kaybetmeğe tercih ederim .• 

Fakat avukat Altan bir tUr· 
lü bu işe yanaşmıyordu. Sen 
çıldırmı~sın. Senin zararına bir 
ıey yapamam diyordu. En son 
ben iki tarafın da vekiliyim. 
Mademki pek üatüme vanyor· 
sun. Şimdilik süküt eder onla· 
ra birşey demem, senin hesa· 
hına bu işi aramızda görürüz. 

Eğer Ülgen sana varmazsa 
ben de o vakıt bildiğim gibi 
bütün hakikatları ortaya ko· 
yanın. 

- Öyle olsun!. . 
Ve öyle olmuştu da. Ülgen 

apartımanın kocası tarafından 
satın alındığıııı hiç bilmiyordu ve 
bilmiyecekti. Ona, hürriyeti
ni bu para ile satın almak 
istediği gece ağzına kadar ge· 
len bu sözü boğazına tıkamış, 
yalnız acı bir kahkaha ile gül

müştü... Oğuz elini başına gö
türdü: Of başı ne kadar zonk
luyordu !.. Düşünceleri, kamçı
lanmış bir at gibi yandan yana 
koşuyor onu arkasından sü
rüklüyordu : 

İşte ay ışıgile açılmış solgun 
bir gece, bu gece hep bu ge
ce, gözlerinden silinemiyordu 
h. ' ıç .... 

işte Ülgene uzanan kol
larının, büyük bir husranla ya
nına düştliğünü, onun bir anda 
karşıya fırladığını görüyordu. 
Bir iki defa dolaştı, azap ve
ren duyguları düşünmemek is
tedi.. 

Tik, tak.. Teklifsiz bir el 
nıandalı çevirdi. Kapu açıldı. 
Oğuz, Altanı odada gördü. 

Sirndi düşüncelerile başbaşa 
bulunmak ez;isinden kurtuldu-. ~ 

ıruna sevindi. 
- Neiyi ettin de geldin, işle, 

Vazı ile bunalmıştım. 

- · Bir koltuk si.ırerek: 

- Ü(urda konuşahm , b;r 
. ? 
sıgara .. 

- Teşekkür ederim. 
Oğuz iskemlesini çevirdi 

avukatının karşısına geçti. 
Bir müddet dudaklardan sav

rulan dumanlara daldılar Altan 
sigarasını dişleri arasından çek
meden el çantasını karıştırı
yordu. 

- Ha buldum, işte bu! Koca 
bir zarfı Oğuza uzattı: 

- Al bakalım senin senet-
ler dedi. 

Oguz Büsbütün unutmuştu. 
- Ne senetleri onlar? 
- Kaybolan bir davayı Ül-

gene kazanılmış gibi gös
teren senin aşk armaganının 

izleri!.. Bugün ayrınız, gayrınız 
yok belki söylemek, göster
mek istersin de ... 
Uğuz düşünmeden: 

- Bilakis dedi. Bunların 
hepsini yırtıp yakacak, ve ka
rıma bu meseleyi hiç açmıya
cağım .. 

Altan kaşlarını çattı ... 
- Doğru değil bana kalsa ..• 
- Ne yapardın? 
- Karıma her şeyi anlatır 

ve bu apartımanı da onun için 
kurtardığımi söylerdim. 

- Lüzumsuz bir benlik ! 
- Öyle mi sanırsın? Bak 

dostum. Kadın dedin mı hep 
birbirinin eşidir onlar.. Sevil
diklerini biraz, yok biraz de
ğil, en çok maddi surette gör
mekten hoşlanırlar... Kavliru
side bir tuvalet, yok calibede 
bir manto diktirmek çalımı, 
şıklığından, güzelliğinden mo

da severliğinden ziyade inanı
nı hep erkeğe boyun eğdiren 
kadın kaprislerine örnek oldu
ğu içindir 1.. 

Öyle sanırım ki yirmi beş Bin 
liralık bir sevda armağanı ile 

karının gururu azalmaz. Belki 
artar. istersen sen söyleme 
madem ki ışın başında 
bendim, yine ben anlatayım. 

-Sonu Var
•• CRC ıe 

Balık esirde 
General Basri 

•• 
Ansızın Oldü 

Balıkesir, 10 (A.A) - K. O. 
K. General Baııri dün gece 
yansı ani bir nezfi dimaği so
nunda yapılan bütün tedavile
re rağmen ölmüştür. Balıkesir 

değerli Generalın ölümüne ağ
lamaktadır. 

İSTANBUL, 10 (Hususii -
Trakyada tetkik seyahati yap
makta olan Başbakan General 
İsmet İnönü yarın (bugün) İs
tanbula gelecek ve durmaksı
zın doğruca Ankaraya döne
cektir. Bugün Tekirdag, Mal
kara muhacirlerinin vaziyeti 
Başbakan tarafından bizzat 
tetkik edilmiştir. 
TEKİRDAG, 10 (A.A) -

Başbakan İsmet İnönü öğle 
yemeğini vali konağında yedik
ten sonra yanında bulunanlarla 
birlikte Çorluya gitmiştir. İsmet 
İnönü gelişinde olduğu gibi 
yola çıkarken de özlü bir su
rette uğurlanmıştır. Başbakan 

Çorlu yolıyla İstanbula döne
cektir. 
EDİRNE, 9 (A.A) - Başba

kan bu sabah saat 9 da Edir
nede yapılan su tesisatını tet
kik etmiş, Kıyıktaki santrala 
giderek resmi küşadını yapmış 
ve oradan Alpullu - Muratlı yo
lu ile T ekirdaga hareket et
miştir. 

ismet İnönü iskan mıntakası
nı da dolaştıktan sonra Anka
raya dönecektir. 
TEKİRDAG, 9 (A.A) -

Başbakan İsmet İnönü bugün 
saat 16.30 da şehrimize gelmiş 

lsıııet lııöııii 

ve Murath soşesi üzerinde bü· 
türı memleket halk;nın yüksek 
heyecanı ile karşılanmıştır. Bu 
gece burada kalacaktır. 

TEKIRDAGI, 10 (A.A) -
Akşam Başbakan ıerefine vali 
konağında 60 kişilik bir konuk 
ziyafeti verilmiş ve toplantı 
samimi bir hava içinde geçmiş
tir. Başbakan bu sabah yanın
daki baylarla Malkaraya gide
rek tetkiklerine devam etmiş
tir. Başbakan öğle yemeğini 
vali konağında yidikten sonra 
Çorluya gidecektir. 

Arnavutluk-Yunanistan 
iki Memleket Arasında Yeni Anlaşa· 

mamazlııklar Başgösterdi 
Atina 10 ( A.A) - Arnavut gazetesi Selanikte bulunan iki 

yüz Arnavutun ikamet tezkereleri yenilenmediği takdirde Ama· 
vut tabiiyetine geçen Yunanlıların Arnavutluktan çıkarılacağını 
yazmaktadır. 

Proia gazetesi diyor ki : 
İki yüz değil ancak yüz Arnavut ailesinin ikamet tezkereleri 

yenilenecektir. Ve bu karşılık tehditleri üzerine değil ancak Ati
nadaki Arnavut sefirine verilen söz üzerine yapılmaktadır. 

inhisar idaresi 
Uluslar Arası Brüksel Sergisine 
Büyük Mikyasta iştirak Edecek 
İSTANBUL, 10 (Hususi) - inhisarlar idaresi Brükselde açı

lacak olan Uluslar arası sergisine iştirake ve İnhisarlar mamüla
tının büyük mikyasta teşhirine karar vermiştir. 

Valiler Arasında 
Bazı Yeni Değişiklikler Yapıldı 
ANKARA, 10 (Hususi)- Valiler arasında yapılan yeni deği

şikliklerde, Antalya valiliğine Kütahya valisi Bay Saip, Kütahya 
valiliğine İçel valisi Bay Hazım tayin edilmişlerdir. İçel valiliğine 
kimin tayin edileceği henüz anlaşılmamıştır. 

hakli 
İstanbul. 10 (Hususi) - Ha- ı zeteler Türkiye Hariciye Ba-

riciye bakanı Bay Tevfik Rüştü kanının Atı•ıayı ziyaret edece· 
Arasın Cenevre dönüşünde ğini ve Y :ın:::n ricali ile mü-
Atinaya uğrıyacağı bildiriliyor. him görıişmelerde bulunaca-
Atinadan gelen haberlere göre ğını yazıyorlar. 

bazı Yunan gazetelerinin ta- Atina, 10 (A.A)- Gazete-
rizkar neşriyatını M. Venize- !erin öğrendiklerine göre; Tev-
lo~ takbih etmiştir: Mumailey fik Rüşhı Aras Cenevreden 
yem beyanatında demıştir ki: Ankarı;y _ :ıönerken Atinaya 
" Türk hükfımetı kıyafet ka- uğrayacaktır . Türkiye dış işleri 
nunn ile ortodcks tabaalarına 

bakanımı: \ıu ziyaretinin baş
karşı düşmanca bir harekette 

lıca ölçüsü uluslar derneğinin 
bulunmayı :st hdaf etmiş de-
ğildir. Ancak devletin laikleş- işleri ve hali hazırda Cenev-
tirilmesi prensibini tatbik et- rede toplanmakta olan Balkan 
mektedir. Türkiyenin bu hu- anlaşması dış i~leri ba!tanları-
susta hilAfeti lağvedecek ka- nın konuşmaları hakk :k Yu-
dar ileri gittiği malümdur. ,, nan hükümetine bil~ ·~ ver· 

Atina. 10 ( Hususi ) - Ga- mektir. 

Atatürk Kadınlarımız~ 
Değerli işler Dileyor 

Her Tarafta Kadınlar Kıvanç içinde 
Ankara, 9 (A.A) - Riyaseti 

cumhur umumi katipliginden: 
Erdemli kadınlarımızın saylav 

seçimine girmelerinden dolayı 

ülkenin bütün kurumlanndan 
yer yer toplantılardan tel ya
zıları aldım, Gösterılen duy
gulardan gönencım büyüktür. 
Türk kadınlığının girdiği yeni 
siyasal alanda da değerli 
işler başarmasını dilerim. 

K. Atatürk 
Rize 9 (A.A) - Kadınları

mızın saylav seçme ve Jeçilme
leri hakkındaki kanunun B. M. 
Meclisi tarafından kabulü bura
da büyük sevinçle karşılanm.ş
tır, 

Rize kadınları Atatürke, Bü
yük Millet Meclisine, başbaka
na ve Fırkaya minnet tel ya
zıları göndermişlerdir. 

Nigde, 9 (A.A) - Bayanları
mıza saylav seçmek ve seçil
mek hakkını veren kanunun 
kabulü üzerine sonsuz sevinç 
duyan köylü ve kentli bütün 
Nigde bayanlan bugün Halk
evinde büyük bir toplantı yap
tılar. Salon, koridor ve odalar 
sımsıkı dolmuş birçokları di
şarda ayakta kalmışlardır. Top
Iantı istiklal marşı ile açılmış 
ve bayan Seniha Tekeli baş
kan seçilmiştir. Bayan Seniha 
Tekeli ve bayan Mukadder 
soysal taraflarından sık sık al
kışlanan birer söylev söylen
miştir. Bu münasebetle büyük
lerimize tel yazıları gönderil-

miş ve :'iliğde kadınlarının :ı:ıy

gıları sunulmuştur. 

Kilis, 10 (A.A) - 8/12/934 
akşamı kadınlara meb'us seç
mek ve seçilmek hakkı v~. il
m.esi üzerine Kilisin mıineu .r 

1 bayanlarından yüz elli kada. ı 
C. H. F. salonunda toplanarak 
coşkun bir tezahürat yaptılar. 
Burada yüksek makam1are. şük
ran telgraflar yazma~~ ve Ki
liste Peçe denilen yüz ortü:ıünü 
kaldırmağa karar verdiler. Mi· 
safirlere fırka tarafından çay 
ziyafeti verildi. 

Isparta, 10 (A.A) - Şehri
mizde saylav seçimi için hazıı · 
!ıklar devam etmektedir. Bu
gün C. H. F. idare heyeti saat 
15 te başkan Remzi Urulu!I 
başkanlığı altında fırka 1:-ina • 
sında toplanmış ve saylav se
çimi işlerinin faaliyete getiri!
mesi işlerinde söz birliği edil
miştir. 

Saraykoyde 
Hazin Bir Ölüm 
Sarayköy 10 ( Hususi) -

Şehrimizin ileri gelenlerinden 
ve bütün Ege mıntakasının ta
nıdığı bir aile olan Buldanlı 
Ahmet oğlu Emin ölmüştür. Bu 
kara haber şehirde kendisini 
seven büyük bir kütleyi tees
sür içinde bırakmıştır. 

Yeni Asır - Buldanlı zade
ler İzmirce de tanınmış bir ai
ledir. Kederdide ailesine tees
sürlerimizi sunarız. 

TAYYARE · SİNEMASI 
13-12-1934 Perşembe 

flcu,uvn nOVARRO 
d F:. (,t/1/1 F. ''·<, 

TELEFON 3151 BUGUN TELEFON 3151 

BugUn Halk GUnUdUr Flyatlar 2s - 30 40 Kuru,tur. 

Yakın tarihin en mühim bir faciası, senenin en büyük bir filmi 

mACDOnALD 
KEDi ve 

KEMAN 
BUyUk FRANSIZCA Operet 

Bugün 15 - 17,45 ve 20,30 seanslarında 

1 - Siberya Mahkumları 
2 - Canlı Getir 

Raspotin 
JOHN, ETEL, LiONEL 

tarn.fından temsil edilen 
FOX Dünya 

Ve Çariça 
BARRYMORE kardeşler 
bir şaheserdir Ayrıca 
Havadlsleri 

ÖuUmUz
deki 
Hafta BiTMEMiŞ SENFONi 

Bir seneyi tecavüz Paris sinemalarında gösterilen dünyanın en büyük filmi 
Filimde Viyana Filarmonik orkestrası Siğan orkestrası Viyana operası korusu 

Viyıına çocuklar korusu taganni ederler 

SEANS SAATLARI 15 - 17 
Cuma 



....... 
Casusluk Hayalım 

RI r Marthe'ın Hatıraları 
-59-

Marsilyaya Gidecek Olan Kadın 
Beni Kand1rmağa Çalışıyordu 

Marsilya yolcusu gevezeli· 
ğinde devam ediyordu: 

- İkimiz dost olmak, anlaş
mak için yaradılmış benziyo• 
ruz, 

Ben saklandıkça o peşimi 
bırakmıyor, her dakika kar· 
şımda dikiliyor, hatta hazan 
geceleri bile beni uyandın· 

yordu. 
Hattı üstüvaya yaklaştıkça 

mülazim Marie fenalaşbkça 

fenalaşıyor, bitkin bir halde 
görünüyordu. Adeta sıcaktan 
boğuluyordu. Bu zaif vücut 
bu kadar şiddetli sıcağa ta
hammül edemezdi, Ona cid
den çok acımakta idim. 
Büsbütüu kendini benim hi· 
ma} em altına koymuştu. Bani\ 
o kadar çok inanıyordu ki bu 
bitkin vaziyetten bile onu kur· 
tarabileceğimi sanıyordu. An· 
cak 30-34 yaşında idi. Onun 
burada huzuru bana harbı ha
tırlatıyordu. Ölen kocamı, şimdi 
cephede döğüşen kardeşlerimi 
anıyordum. Mülazim Marie ih
tizar içinde idi. Kabinesinde 
duramıyor, güverteye çıkıyor, 

beydude yere biraz hava, has· 
ta ciğerlerini şişirerek biraz so
luk alıyordu. Bir gün öğleden 
sonra idi. Ona dedim ki: 

- Kamaranıza dönünüz. Ec
zahaneden birkaç vantuz ala
cak, arkanıza koyacağım. 

Hastalan tedavi hususunda 
becerikli değildim ama yolda
şımı bu halde yardımsız bıra
kamazdım. 

Marleye son vantuzu da koy
mak üzere idim ki kapı açıldı. 
Vapur komiseri göründil: Ka
pıyı ihtiyati bir tedbir olarak 
zaten açık bırakmıştım. Ne ile 
meşgul olduğumu görmüştü. 
Bu defa yüzü kızarmamif, sa
rarmamıştı. 

- Orada ne yapıyorsunuz, 
dedi. 

- Ne yaptığımızı görüyor
sunuz. 

- Vapurda bir Doktor var. 

1 

Yeriniz burası değildir. 
Bu vapurda doktorluk eden 

bir papas vardı. Hemen cevap 
verdim; 

- Papas efendiyi bir kaç 
vantuz için rahatsız etmek is
temedim. Mülazim bir harp 
malülüdür. İstirap çekiyor. Onu 
tedavide ne mahzur olabilece· 
ğini görmiyorum. Vapur komi· 
seri souk kanlılığımdan daha 
ziyade sinirlendi. Bunu kendi
ne hakaret sayarak haykırdı. 

- Dışan.. Dışan .. 
Bu kudurmuş herifi daha 

ziyade tahrik etmemek için 
souk kanlılığımı muhafaza edi
yordum. Artık çok ateşli bir 
Alman ajanı ile karşı karşıya 

olduğuma hiç şüphem yoktu. 
Madrite geldikte elbette beni 
de mülazim Mari'eyi de ele 
vehcekti. Marsilyalı kadın da 
sımaşıklığını arrtbrdıkça artı

rıyordu. Benimle kırk yıllık 
dost gibi teklifsizce görüşü

yordu: 
- Montevideoya geliniz. Bi

ze misafir olunuz diyordu. 
Marsilya dönüşü Madritten 
geçerek muhakkak sizi alaca· 
ğım. Montevideoda geniş bir 
evimiz vardır. Kocam sizi ta
nımakla memnun olacaktır. O 
da harpten eve! tayyareci idi. 

- Ya şimdi? 
- Amerikada o kadar çok 

ve kolay para kazanıldığı b1r 
zamanda harp cephesine gide
rek ölıniye hiç te niyeti yoktur. 
Yakamı bir türlü bırakmıyor, 

sözlerile beni kıındırmağa ça· 
!ışıyordu. Ona inanmaklığtm 

lazım gelirse Montevideoya git
mekle çok para kazanabilirdim. 

- Venezüellalılar çok zen
gindirler. Ülkelerine giden genç 
Fransız kadınlanna bol bol he
diyeler veriyorlar. 

Bu söz Marsilyalının dudak
larında sık sık dolaşıyordu. 
Kocasının orada geniş müna· 
sebetleri varmış. İcap ederse 
bana da yardım edebilirmiş ... 

- ~IJll~ VQ/ -

Fransız Ticaret Nazırı 
Moskovadan Dönüyor 
İki Memleket Ökonomi Anlaşması 

Moskova, 10 (A. A) - Fran
sız ticaret bakanı M. Marsan· 
do Parise dönmek üzere Mos· 
kovadan ayrılınışbr. M. Mar
sando gitmeden evvel M. Mo
lotofla uzuun uzadıya görüş
müştür. 

Moskova, 19 ( A. A ) - Dün 
Sovyet ve Fransız bakanlarının 
iki memleket arasında devamlı 
bir ticaret ve ikamet ve sey
risefain mukavele3i yapılınası 

1 
için müzakerelere girişilme~ine 
dair imzaladıkları protokolda 
11 birinci kanun 934 tarihli 

muva1,kat ticaret anlaşmasının 
hangi esasler dahilinde yenile· 
neceği kararlaştırılınıştır. Bu 
protokolda iki mamleketin ara· 
larındaki ökonomi mnnaııehet
lerinin ve eşya mübadelelerinin 
genişletilmesi arzusu teyit olun· 
muştur 

Fransa ile Almanya 
f\nlaşma Arzularının Kuvvet Bul

duğu Her Fırsatta Söyleniyor 
Bohum, 9 (A.A) - Devlet düşünüyoruz. 

bakanı M. Hitlerin mümessili BJgün sanıyoruz ki Fransa 
M. Rudolf Hes burada binler· ile ile anlaşma mümkündür. 
ce dinleyicinin önündeki söyle- F rans~z eski_ ~av aşçılarının söy-
vinde de:niştir ki: levl~rı ve dıger memleketler 

F Alın k eskı savaşçılarının karşılıkları 
ransanın anyaya arşı 

"tt'.... 1 d • · f · Al biz m barış sever parohmızı 
gu ugu yo u egış ırmesı : bize karşı doğrulamaktadır. 
manyanın da Fransa meselen G . b. t hlilc · . . . . . • . ergın ır savaş e esme 
hak~ındak; gıdışınınde. degı~- inanamiyoruın. Biz Almanlar, 
meşıne ugur verecektır. Bız dış siyasanın değişmesini sü-
Almanlar bundan böyle ruhun künetle düşünebiliriz. Ulusla-
işgali arasında zaruri olan dü- rınının hakiki mümessili olup 
iÜndüğümüz gibi Fransanın ta savaşa doğru yürüyen mes-
tilkemizi her türlü çareye baş ul devlet adamlarının varlıjını 
~urarak yok etmek istediğini sanmiyorum. 

f'enı Aeır 

Mussolinin Mühim Teklifi 
On Senelik Misak Yapılması 

Fikri Kuvvet Bulacak Mı? 
Paris, 10 (H.R) - M. ı 1msol.ninin on ......,,,,....,....,.,,....,,.._ 

senelık bir Avrupa m'.sakı a'ct•m te":l't ede
ceği şayiası yen:den dola~ın:-.i';"a b3f :ı " ' ~tır. 
Star gazetesine göre M. Musso!ini i>'.ilün . ':t\. 
Avrupa devletleri ara3ında bir ademi teca- ,, ~{ 
vüz misakı yapılınasını ve bu misak t>{(\,, . 
hükümlerinin muh:ıfazasına Avrupanın • , , 
tanınmış ricalinden müteşekkil . bir komis
yonun nezaret e~me~ini teklif edecek
tir Ru3ya - Almaya • İnJiltere ve Fran~anı:ı 
bu teklife müzaheret edecekleri, hatta 
birleşik Amerikanın d:ı manevi müzahere~ 
halinde Kellogg • Br:and misakının gen:ş'.e- H-~.{"~~1~1* 
tilıniş olacağını yazıyor. 

Ayni gazeteye göre Fransız hariciye 
bakanı mösyö Lavalin Romayı ziyaretinde 
mösyö Mussolini h:ı. teklif üzerinde Fransız 
devlet adamı ile uzun uzadıya görüşeşcktir. 

Paris, 10 (H.R) - M. Musso!ini Paris 
- Soir gazete~i muhal.ıirine şunları söyle
mistir: 

,, Fransa ile yakınlık tesisi ciddi mesaiye 
mnhtaç olan bir iştir. Meseleleri maddi 
olarak ele alıyor onlan realiteci hır kafa 
ile tetkik ediyoruz. Yalnız kardeşlikten 

bahsetmek yetınez. Onu gerçek bir anlaş
ma İle yaratmak gerektir." 

Fransa - ' İtalya 
Benevr~, 10 (A.A) - Eski ltalyan muhrip· 

!erinin Fransa • İtalyan dostluğu için tertip 
ettikleri toplantıda söz alan Fransa Bahriye 
Bakanı M. Pietri ilci memleket arasındaki 
anlaşamamazlığın ortadan kalkmış olduğunu 
söylemiş Fransa Dış Bakanı M. Lavalın yakın-

da Romaya yapacagı ziyarete temas etmiş iki 
memleketin ta, Romalılar ve Gailialar za· 
manJanndan başlıyan elbirlilclerini hatırlatmış 

ve Fransa faşistliği bidayette bir siyasal 
formül zannetmiştir . Halbuki bu sizin yara
dılışınıza uygun bir soysal yenilik formülüdür 
demiştir. - - ---

F ransıı Kabinesi Sar 1 Amerikada 
Anlaşmasını Tasvip Etti 

M. Laval Telgrafla Tebrik Edildi 
Amerikaya Olan Borçların Cevabı 

Paris, 10 (H. R) 
- Fransız kabi
nesi buğün toplan
mıştır. M. Lavalın 
Cenevrede bulun
masına binaen baş 
vekil M. Flanden 
nazır!ara harici iş
ler üzerinde izahat 
vermiştir. Sar ~es
elesi hakkında im· 
za edilen anlaşma
yı kabine müttefi
kan tasvip ve tak
dir etmiş, hariciye 
nazırı M. Lavalin 
telgraf ile tebrik 
edilmesini karar
laştırmıştır. Nazır
lar ayni zamanda K.i"''•rM~;cı 
harp borçlan etra
fında da müzakeratta buluna
rak evvelki kabinelerin bu 
mesele üzerinde takip ettilc
leri yoldan aynlmamağı muva
fık görmüşlerdir. 15 Kanunu
evvelde Aınerikaya ödenmesi 
hizım gelen borcun verilemiye
ceği yolundaki cevabın hazır· 
lamasını kahine başvekil Flan· 
den, hariciye nazın M. Lava! 
ve maliye nazırı Jerman Mar
tenden mürekkep üc kişilik 
komiteye vermiştir. 

lnglllzler De Memnun 
Londra, 9 (A.A) - Sar ulus

lar arası polisine iştirak için 

Jf. /ı/(l lldPI! 

M. Eden tarafından verilen ka-
rarı stazeteler iyi karşılamış· 
!ardır. 

Sandey Taymis gazetesi ulus
lar derneğinin Sarda kötü bir 
devrenin tehlikelerinden kaçı
nılmış olmasından ötürü sevinç 
göstermektedir. 

Vaşington, 9 (A.A) - Çin 
ile Kaliforniya arasında Pana
merikan Erveys kumpanyası 
15 bin kilometre uzunluğunda 
bir hava yolu açmayı düşün
mektedir. İnterisland Ervey 
kumpanyusı da Kaliforııiya ha
va yolunu açmak istemektedir. 

Nobel Mükafatını Kazananlar 
STOKHOLM 9 (A.A) - No

bel mükafatını, Alfred Nobelin 
vefatının yıl dönümü günü olan 
yarınki günde bizzat kral ta
rafından sahiplerine tevdi edil
mesi muhtemeldir. 

Bu 'mükafatların sahipleri 
şunlardır. 

İtalyan tiyatro müellifi Luigi 
Pirandello edebiyat mükafatı, 

Amerikalı Harold Medrikimya, 
Amerikalı George Whipple tıb 
mükafatı. Bu seneninfizik mü
kafatı verilememiştir. Her mü
kafat takriben 162.606 İsveç 
kuronudur. 

....... 
Uyuşturucu Mad-

delerle Savaş 
Vaşington, 9 (A.A) - Hü

kümet, bütün memlekette uyuş
turucu maddelere karşı esaslı 
savaşa giriımiştir. Bir çok ge· 
zici ve diğer satıcılar yakalan· 
mıştır. Bunlar arasında kadın, 
erkek talebede vardır. Bir çok 
ıehirlerde baskınlar yapılınış 

ve kadın erkek 400 kişi yaka
lanmıştır. Uyuşturucu maddeler 
dairesi şefi bunlarla uğraşma· 

nın ancak başlangıcında bulun
duğunu söylemiştir. 

Vaşington, 9 (A.A) - Polis 
uyuşturucu madde ticaretile 
uğraşan 345 erkek ve 71 ka
dın yakalanmış ve altı otomo
bil müsadere etmiştir. Yakala· 
nan zehirlenmiş kimseler ser· 
best bırakılmadan önce tedavi 
edilecektir. 

Mühim 
Bir Silah Satışı 

Nevyork 9 (A.A) - Niyu 
Rost gazetesine göre N evyerk
ta mühim milctarda bir silah 
satışı olmuştur. Bu silahlar Kü
ba da Faşist diktatörlüğünün 

kurulmaııına yardım içindir. Ma
li mahafil hu alıma 120,000 
dolar nispetinde iştirak etmiş

lerdir. Zorbalık isteği faşist 
talebelerinin başkanı olup hu 
rejimin diktatörlüğüne namzet 
olan Mprtinez Baluzun da ha
len Mevyorkta bulunduğu bil
dirilmektedir. 

İki Torpito 
Livorno 10 (A.A) - Yeni

den iki torpito muhribi tezga
ha konmuştur. -·-Adllye K~tlplerl 

Adliye bakanlıjı, İzmir mah
kemeleri 25 liralık katip ade
dini on birden on dörde çı· 
'karmıştır. 

tt IUlnUftU8YV81 1ea• 

Mütehassıs ... '. 
Ankarada Rapo
runu Hazırlıyor 

Ankara, 10 (Hususi) - Ana· 
doluda ürün hastalılrlan etra· 
fında tetkikata memur edilen 
lktısat vekileti bitki hastalık· 
ları mütehassısı profesör Gas· 
ner şehrimize dönmilştür. Tet
kikatı neticelerini bir raporla 
vekalete bildirecektir. 

Eskişshir, 10 (Husu;i) - Es· 
kişehir ve havalisindeki pan· 
car zeriyatını tetkik etmek 
üzere lzmir lıaşerat enstitüsü 
müdürü Nihat şehrimize gele· 
rek pancar sahasında tetkikata 
başlamiştır. 

Siirtte 
Saylav Seçimi Hazırlık· 

larl Derledi 
Siırt, 9 (A.A)-Saylav seçimi 

anıklıkları ilerlemektedir. Def· 
terler bitmiş seçıme girecekle
rin sayısı belli olınuştur. Buna 
göre Siirtten dört saylav çıka· 
cagı anlaşılmaktadır. 

Muğlada 
Mezbaha 
Yapılıyor 
Muğla 10 (A.A) - Belediye 

tarrfından bir mezbaha yapb· 
nlmaktadır. Bu hayvan kesiuı 

yeri yirmi bin nüfusluk ihtiya· 
ca göre ve bakanlıktan bildiri· 
len tipe uygun yaptırılacaktır. 
Hayvan kesimi yerinin parça· 
ları bıtmiştir. 

Örnek 
Nüfus Yazımı 
İkmal Edildi 

Muğla 10 (A.A) - Marma· 
ris örnek nufus yazımı geçen 
perşembe günü bitmiştir. Son 
yazılışa göre, Marmaris kaza· 
sının ğenel nüfusu 8310-dur. 
1927 -de nüfus yazımında Mar
marisin ıenel nüfusu 7125 idi. 
iki hesap karşılaştırılırsa kaza· 
nın nüfusıı yedi senede 1385 
kişi çoğalmıştır. 

Casusluk 
Londraya Henüz 
Rapor Gelmedi 
LONDRA, 9 (A.A) - Dün 

akşam çıkan bir tebligde 
Singapurda açığa çıkarılacağı 
söylenilen Japon casusluk ça· 
lışması hakkında Londrada biç 
bir rapor alınamadığı bildiri!· 
mektedir. Tebliğde Singapur 
deniz ve hava manevralannıD 

gizli idare edileceği hakkında 
bir şey söylenmemektedir. 

Havalarda 
İki Tayyare Müsa· 

deme Ettiler 
Londra, 10 ( A.A ) - Bir 

bombarduman tayyaresiyle bit 
sivil tayyare çarpışmıştır. Pilot· 
!ar ölmiiştür. Bir küçük zabit 

te ağırca yaralanmıştır. 
Lö Burje, 9 (A.A)l- Avus· 

turalya İngiliz ha va posrasın• 

yapacak olan ilk tayyare saat 
10,5 te buradan Marsilyayaı 

Nopoli yolu ile Avusturalyaya 
gitmiştir. 

•••••••••••••••••• 
Becaı, 

İzmir posta ve telgraf baŞ 
müdiriyeti posta umuru menııı· 
ru Bay İsmet naklen Dinar P0~ 
ta memurluğuna, Dinar posta 
memuru Bay Selahittin İsmet· 
ten inhilal eden memuriyetine 
tayin olunmuştur. 
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Kütahya Silah Deposunun Bütün Nöbetçileri Kuman
danlarının Kafası Patlamış Naşı Etrafında Yalıyorlardı 

Heykel, sun'i bir adam gibi 
oynadı· .. Kapıya yaklqtı ... 

Elini ağzına götürdü. Şehadet 
parmağile dilini ikiye kıvırarak 
uzun ve geniş bir nefes aldı 
verdi. 

Keskin, kuru bir ıslık sesı 

sağır duvarlara çarparak çın
ladı. 

Kapı, yavaş yavaş gıcırda
yarak açıldı . 

Üç adam içeriye girdiler. 
İlk gördükleri manzara kar

ıısında üçü de dona kaldı. 
Bütün karşı duvar boyunca 

ııralanan cilalı, yağlı kazıklann 

üstüne oturtulaıuı, inim inim 
inliyen iskeletler .... 

Ortada, çıplak vücutları kır
baç izinden simsiyah olmuş, 

toprak kazan yüzlerce adam ... 
Kalın dıvarlara iri çivilerde, 
kasaphanelerde kanlı çengel
lere asılmış koyunlar gibi sal
lanan derisi yüzülmüş kıpkızıl 
vücütlar ... 

İşte Kütahyanın üsera karar
gahı ... 

- Buyuruuuz asılzadeleriml 

Bizim iki süvarinin yanında 

donmuş gibi duran kale ku
mandanının sesi... Ani bir tees
sürle birdenbire inen iki baş 

gene birden kalktı ... 
Ani bir merhametle birden 

yaşaran iki çift göz, tahammül 
edilmez bir kinin alevinde gene 
birden kurudu. Eller sert bir 
selam verdi .. Bacaklar yürüdü .. 

Bütün karargahı dolaıtılar, 
Bütun esirleri gördüler ... 

Cafer arasıra kazığa oturtul
muş adamların morarmış sırtlara 
elindeki dana sınmı kırbacile 
vuruyor: 

Daha beter olun itler!.. Diye 
haykırıyordu. 

Vakit buldukça. birisinin 
kulağına: 

- Hazın olun bu akşam si-
ze kapıları açacağız... Diye 
fısııdıyordu. 

Caferle T aranKühtahya şehrinin 
karataştan örülmüş cephane
liklerinin kapısına geldikleri 
zaman gözleri örs üstünde ye
ni dövülmüş sırıklar gibi par
lıyordu .. 

Nöbeiçi parola istedi. 
Parolayı verdiler ... 
Cephaneliklerin kumandanı 

Bizanstan gelen?! Bu iki asil
zadeyi büyük bir hürmetle yer
lere kadar eğilerek karşıladı . 

Kumandan öne düştü; 
Silah deposunu dolaşmağa 

başladılar,, 
Taş odalar ağızlarına kadar 

mızrak, ok, yay, topuz gibi 
ölüm aletleriyle doluydu; 

Buralardaki silahlarla techiz 
edilen cesur bir Drdu bütün 
Bizansı baştan aşağıya fethe
debilirdi. Dar ve karanlık mer
divenlerden deponun kulesine 
kadar tırmandılar. 

Kumandan dedi ki: 
- Kulenin damından şehire 

bakmak ister misiniz .. 
Bu teklifi Caferin gözlerin

d ~ ani bir şimşek yanıp sön
ır. esi takip etti ... 

Kulenin geniş taş bir 
nıeydana benziyen damından 

a~agısı, aşağıda deponun avlu
ı<ıı görünüyordu. avluda nö
betçiler dolaşıyordu. 

Şehrin dar sokaklan, köste
bek yollan ıribiydi Bu köste-

bek yollarımn arasında, esirle
rin h.:ı:psedildikleri kale, koca
man karanlık, bir hayvan damı 
gibi yükselmedeydi. 

Cafer bir aşağıdaki avluya 
bir de esirlerin nndanına bak
tı sonra birdenbire bütün kuv
vetini ıeğ bacağında toplıya
rak, damın kenarında duran 
kumandanın beli ortasına deh
fetli bir tekme atb ..• 

Silah deposu kumandanı 
dağdan kopan bir kaya par
çası gibi karanlıklan feci bir 
çığlıkla yırtarak avlunun orta
sına yuvarlandı .. 

Avludaki nöbetçiler bu ha
vadan düşen adamın ba,ına 
üşüttüler. 

Cafer hiç istifini bozmadan: 
- Haydi Taran iyi nişan al 

şu heriflere. Yukardan düşenin 
kim olduğunu anlamadan işle
rini bitirelim, dedi. Ve uzun 
Bizans harmaniyesinin altından 
yayını çıkardı. İlk oku nişan 
alıp karanlıklara salıverdi. 

Taran Caferi lahzade takip 
etmişti .. 

Şimdi, yukarıdan, neye uğ
radıklarını şaşıran nöbetçilerin 
üstüne, bir ölüm yağmuru ya
ğıyordu. 

On dakika sonra, Kütahya 
silah deposunun bütün nöbet
cileri kumandanlarının kafası 

patlamış naşi etrafında, vücut
larına saplanmış oklarla ölü 
yatıyorlardı.. , 

- Şu iş de oldu.. Haydi 
şimdi üsera karargahına !.. 

İki arkadaş ruzgar gibi ka
ranlık ve dar merdivenlerden 
İnerek sağa fırladılar ... 

Şimdi onlarda, ne yaptığını 
ve ne yapacağını bilen insan
lann emin ve müsterih halleri 
vardı. Üsera karargahının ka
pısına ulaştıldan zaman nöbet
çi onlan tanıdı ve içeri girme
lerine Mumanaat etmedi. 

Zindanın kumandam Bizanıı
tan gelen misafırleri tekrar 
karşısında gördüğü zaman biraz 
hayret etti doğrusu .. Fakat .. 

Fakat hayretini ifadeye mey
dan kalmadan, Taran bir kap
lan çevikliğile sıçrayıp, hançe
rini kumandanın gırtlağına da
yadı: 

- Dinle beni kumandan! 
Derhal emir vereceksin, bütün 
esirlerin parangalarmı çözecek
ler ve taşlıkta cem edecekler .. 

Kumandan kıpırdamak, mu
kavemet etmek istedi. Fakat 
her küçük hareketinde Taranın 
hançeri gırtlağına biraz daha 
batıyordu .. 

Caferin şesi yükseldi: 
- Haydi çabuk ol, yoksa 

canın cehennemi boylar ... 
Taran kumandanın yanına 

geçti ve bir dost gibi ayakta 
yanı başınde durarak, hançeri 
böğrüne dayadı. Kumandan nö
betçiyi çağırdı. 

- Derhal! ... Bütün esirlerin 
pranğaları çözülecek ... 

Nöbetçinin yüzünde hayret ... 
-Parangaları çözülen esirler 

ta~ lıkta cemolacaklar .. 
Nöbetçinin yüzündeki hayret 

çözüldü: 
- Anlaşıldı mı? 
Nöbetçi ne cevap vereceğini 

şaşırmıştı .. 
Kumandan aklını mı oynat

mıştı? 

Çıldırmış mıydı? 
Sablmış mıydı? 
Fakat o çıldırmış, aklını oy

natmış, satılmış bile olsa, bu 
yanında duran ve söy: ediği 

sözü işiten muhterem asilzade
ler de kaçık değillerdi ya? 

Nöbetçi imdat bekler gibi 
Caferle Taranın yüzüne baktı. 

Cafer: 
- Haydi ne duruyorsün, 

kumandanın emrini ifa etsene .. 
Deye haykırınca, nöbetçi se

lim verip, emirleri infaz etmek
ten başka yapılacak bir fey 
kalmadığını anladı. Zındanın 
avlusunda, oğultıılar, düşen, 

çözülen zincir pkırtılan yük· 
selmeğe başlamıştı. 

Kumandan ter döküyordu ... 
Bizanstan gelen bu asilzadele
rin maksatlarını bir türlü anlı
yamıyordu, Bir kaç defa söz 
söylemeğe çalıştı. Fakat Tara
nın sus işaretile derhal dilini 
yutmuş gibi sustu, Nöbetçi 
tekrar içeri girdi. 

- Esirlerin prangalan çö
züldü. Taşlıkta muhafızların 
çemberi içinde cem oldular. 
Fakat muhafızların adedi bu 
güruhu muhafazaya azdır .. Tak
viye kuvvetleri celbetmek la
zım ... Zira .• 

Cafer nöbetcinin sözünü kesti: 
- Biz ne yapacağımızı sen

den öğrenecek değiliz! .. 
Kumandana döndü: 
- Azizim bu fazla söz söy

lemek itiyadmdaki askerini tec
ziye etmeğe unutmayınız ... 

Tarana döndü: 
- Siz burada aziz kuman

danla meseleleri görüşürsünüz. 
Ben gidip şu esirleri bir teftiş 
edeyim. 

Nöbetçiye döndü: 
- Düş önüme ... 
Nöbetçi önde, Cafer arka

da, Esirlerin toplandığı taşlı
ğa bakan balkona çıktılar .. 

Taşlıkta binlerce esir yüz 
kadar muhafızın çemberi için
de karanlık bir deniz gibi dal
galanıyordu. 

Cafer şlSyle bir vaziyeti göz
den geçirdi. sonra en gür se
sile haykırdı. 

- Esirler .. Buraya yukarıya 
bakınız .. 

Cafer devem etti : 
- Ben şu yanımdaki nöbet

çiye ne yapacaksam siz de 
etrafınızdaki muhafızlara o 
işi yapın ... 

Esirler ve muhafızlar bu söz
den birşey anlamamışlardı. Fa
kat Cafer sıçnyarak yanındaki 
nöbetçinin gırtlağına atılınca 
esirlt-r bu hareketi tekrarla
makta gecikmediler .. 

iki adam öldürecek kadar 
zaman geçmişti ki, taşlıkta esir
ler muhafızların çenberini pa
ramparça etmiş içinde sene
lerce inledikleri zindanı zap
tetmiş bulunuyorlardı. 

Cafer tekrar haykırdı. Eakat 
bu sefer Türkçe konuşuyordu. 

- Kardaşlar ... Haydi derhal 
silah deposuna!.. Sahipsiz mız
raklar sizi bekliyorlar ... Şu sol
daki ihtiyar yeğiti reisliğe nas
bettim. Kütahya şehri yarım 
saate kadar zaptolunmalıdır ... 

Filhakika, Cafer, Taranın 

hançeri altında tır tır t i reye
rek, dışardaki gürültülerden 
esirlerin isyan ettiğini :ı.n !ıyan 
ve korkusundan olduğu yerde 
yıkılıp kalan kumandanın ya
nına döndüğü zaman Kütahya 
kalesinin üstünde, Türk esirle
rinin, yırtık bir gömlekten, bay
raiı dalgalanıyordu ... 

-Sonu V41-

Viyana Kongresi 
~ Kongrenin Yüi,. Yirmi Yedinci Yıl 
Dönümü Münasebctile Bir Mütalaa ______________________ ... , ____________________ __ 

Dr. Robert Braun 
24 Birincitı>şrin 1934 

Viyana kongresi, genel aa
vaş'a kadar sürüp giden dip
lomasi bilgisinin klasik bir 
mektebi olmuştur. Bu kong
renin nasıl hafif meşrepçe bir 
hava içinde geçtiğini göster
diğinden aşağıdaki yazıyı Bül
tenimize koyduk: 

Prens De Ligne, misafiri 
Kont De la Garde'a " Siz, 
alakadeğer şeyler görmek üze
re, tam zamanında geliyorsu
nuz. Bütün Avrupa Viyanada 
toplanmış; siyasai maelde bir 
eğlence ve zevk muhiti olmuş
tur. Esasen, insan, sizin yaşı
nızda iken baloları, danslan 
ve kıvançlı toplantıları sever; 
ben de size burada asla sıkıl
mıyacağınızı temin ederim. 
kaldiki kongremiz, yalnız "yü
rüyor., değil, hatta dansedi
yor., diyor. 

Avusturyanın merkezini bir 
zevk ve eğlence hevesi kap
lamıştı. Kongrenin başlangıcı 
olan 1814 senesi rylülünden
beri, umumi bayram kutlulanmı
yan bir tek gün olmuyordu. 
Bütün halk, o zamana kadar 
tammadığı bir şevk ve taşkın
lık içindeydi. Aynı halk son 
havadisleri bir an evvel öğre
nebilmek için Graben'e üşü
şürken, burçlar civannda da 
ferahça ve kolkola dolaşan 
krallann, imparatorların ve ec
nebi diplomatların gezindikleri 
görülürdü. San elbiseli araba
cıların sürdüğü bembeyaz "Lip 
pizaner., koşulu yefil saray 
arabalan mütemadiyen Viyana 
sokaklanndan geçip misafirleri 
bir saraydan ötekine taşırlar
dı. Hatti bir sabah, sarayın 
kapı muhafızlarının elli üş ker
re selama durmıya mecbur ol
dukları rivayet edilir. 

O devri tasvir eden Baronne 
Du Montet şöyle söyler: " .... 
Prensler, artistlere hoş görün
mek isterlerken, artisler de buna 
mukabil ehemmiyetli bir tayır 
takınıp asılzadelerle laübalilik 
etmiye kalkıyorlar. Esasen 
bu esnada öyle şatafatlı top
lantılar, öyle kıymetli süsler, 
pırlantalar, çiçekleri öyle zarif 
erkekler gördük ki bu halin 
her halde pek nadir ve müs
tesna olduğuna inanmak la
zımdır . ., 

Hükümdarlar meclisi arasın
da tıpki kıymetli bir taı jibi 
gözlere çarpan ve oradaki 
bütün hafifçe " eksotique ., e 
kaçan cazibesile golgede bı
rakan bir şahıs herkesin dik-
katini üzerinde topluyordu. 
Bu kimse genç Rusya çan 
birinci Aleksandr idi. İnce, 
uzun boylu olan çar, 
daima öne doğru meylederek 
yürürdü. Onun burnunun çiz
gisi, menşeinin mogol olduğu
nu ifşa ederken, iüzel yüzü
nün sauki ta içine çekilmiş 

gözleri de zaman zaman sert 
bir parıltı ile canlunıyordu. 
Birinci Aleksandr, bütün ka
dınların sevgilisi hem de kon
grenin en mükemmel dansörü 
idi. O kadar ki bir kerre kırk 
gece arkaarkaya çarın sabaha 
kadar dansettiği görülmüştü. 

Kongrenin ciddi ve askeri 
merkezisıkletini. çarın siyasal 

Emüttefiki olan Prusya kralı 
3 ncü F rederic - Guil!aume 
idi. Kral o zaman kırkbeş ile 
elli yaşları arasında bulunu
yordu. Daima ciddi duran yü
zünde, kraliçanm vaktinden 
evvel lllümllne atfedilen bir 
hftzün manası seziliyordu. Kra-

lın hemen daima beraberinde yol almıştı. Vamhagen Von 
bulunan kimseler arasında en Ense, bu hadiseyi anlatırken 
fazla göze çarpaa gümüş saçlı şöyle yazıyor: 
prens de Hardenberg, bütün " Öğleye doğru hadise bü· 
ıahsiyetinden, yerinde bir ve- tün Viyanaya yayılmıştı; şöyle 
kar ve itidal akan Guillaume ki yıldırım sür'atile dağılan 
de Humbold ve kısa boyu, çö- bu havadis bütün ahali üzerin-
kük gözleri, kemerli burnu ve de tarifedilmez bir tesir yaptı. 
iradeli alnıyla keskin bir ener- Herkes bu darbenin meş-
ji sahibi olduğunu ifşa eden um bir mukadderabn eliyle 
Baron de Stein idi. indirildiğine kanidi.. Mamafi 

Maksadı Lehistam bi krallık bazı kımselerin de, hiçte so-
yapmak ve Prusyanın zara- ğukkanlılıklannı kaybetmiye-
nnı, Prusyaya Saksonyayı ver- rek, pusulayı şaşırmadıkları 
mek suretiyle telafi etmek olan da muhakkak .. 
müttehit Rusya-Prusya fırkası- Hatta imparator Aleksandra 
nm düfmanlan arasında şüphe nazaran herkesi altüateden 
yokki en dikkate değer ıima, bu vak'anın hemen manasız 
baş diplomat T alleyrand idi. telakki olunmamak şartiyle 

Hiç bir zaman soğukkanlılı- pek te mühim addedilmiyebi-
ğmı kaybetmiyen bu harikula- !inen bir hadise olduğu aşi-
de adam hakikatı halde elan karmış .. Rrens De Metterniche 
XVllI inci asır adamıydı. Sa- gel nce, onun metaneti hiç 
bableyin bütün saray dalka- sarsılmamıştı. Humboldt ise: 
vukları - eskiden "Lever du " İşte bu mükemmel birşey 
roi., kralın yataktan kalkıfl oldu. Zira bizi hiç olmazsa 
zamanında olduğıı gibi - ya- yerimizden kımıldatır. ,, de-
tak odasına dolarlardı, Prens mişti. Bazı çok itimada layık 
te yatağının kalın perdeleri şahadetlere göre de Talley-
arkasmdan sabahlığı ile çıkar rand, havadisi ilk iıitirken 
ve başını taratbrmıya, kendini bir müddet sakit kalarak dili 
braşettirip pudralatbrmıya ko- tutulmuş ve gözleri bir yere 
yulurdu. Bu işler bir taraftan dikilip kalmışsada, biraz sonra 
görülürken, prensin en hoşlan- yine kendini toplayıp sakin, ' 
dığı meşgale, kadın erkek bü- zihni açık ve kalbi kuvvetli 
tün muhataplariyle zeki ve do- olarak görünmüştür. ,, 
kunakh surette muhavere et- İşte bu hadiseden birkaç 
mekti. Bu merasim V aledö- hafta sonra, kongre dağıldı; 
şambnnm elinde kravat olduğu müttefikler arasında yeni bir 
halde gelip serbest bir tavırla harp çıkarmak tehlikesini gös-
boynuna kravatı zarif bir teren baf mes'eleler esasen 
şekilde bağlayıncayakadar sü- halledilmiş bulunuyordu. 
rerdi. Halbukı yeni Avrupa hari-

Viyana o tarihte şahit oldu- tasma dair yapılmış bütün 
ğu en yüksek Avrupa aristok- müzakereler ancak Paris mua-
rasisinin bu ihtişamını o za- hedesinden sonra netice vere-
mana kadar asla görmemişti. bildiler. Bu suretle Viyana 
Kongrenin devam ettiği dokuz kongresi çok büyük bir if 
ay esnasında, kadınlar hiç boş gormüş olmakla beraber ta-
oturmadılar. rihte, yine de muvakkatin bir 

Bazı eski asırlardan kalma ifadesi olmaktan kurtul-
kıyafetleri giyerek dans eder- mamış oluyor : Zira kongreyi 
!erdi ki bu toplantılar, kendi- Napoleonun mahut"Cent Jours-
leri için mesela gecede 30 mil- yüz gftn.,lük saltanat fasılası 
yon franklık mücevher teşhir takibediyor. Kongrenin tek bir 
etıniye güzel bir fırsat olurdu. ciheti varki o da, her zaman 
Bazende tiyatro temsilleri ve- için tahayyülü bile aşan bir şe-
rip imparatoriçe Ludovica'nın yi, yani o zamankiAvrupa cemi-
salonlannda müstesna eğlence-
ler tertip ederlerdi. Bu toplan- yetinin kıyas kabul etmiyen 
tılar esnasında Rusya kralının şaşaasının en yüksek zirvesine 
hayranlığını celbetmiş olan kon- vasıloluşunu, göstermiş olmak-
tes Julie Zichy'inin veya leh tır. 
güzelliğini temsil ettiği söyle- ------.. ---.. -• İzmir askerlik •ubesinden: nen sanıın kontes Zamoyıko' - "' 
mn yahut cazibesi, ıslen kız Kuleli askerlik listesinin 
kardeşi kraliçeMarie - Luile'- 9-10 -11 nci sınıflanna ye-
inkini hatırlatan prenses de niden talebe alınacaktır. 1 
Thurn et Taxia'in ve ıarayWa- Onuncu sımfa yalnız Almanca 
rın wkongrenin kraliçaıı., ismi- bilen talebe alınacaktır. 
ni takm1' olduklan konteı 2 -Temmuz ağustos ve 
Fuchs'in zarafet ve ihtiıamlan- eylül aylarında mektebe kayt 
nı görmek kabildi. için müracaat edip te müsaba-

Bu parlak devrin meşum günü ka imtihanına dahil olan ve 
7 mart 1815 günü oldu. O ak- kadro dolayısiyle alınamayan 
şam sarayda bir balet pantomin talebe tercihan alınacaktır. 
oyunu veriliyordu ki bu oyun- 3 - Elyevm maarif mek-
da çıkacak olan w Olympe " teplerine devam eden talebe: 
ilahlarını saray artiııtokrasisini den arzu edenler naklen ve 
temsil edecekti. Oyun başla- tercihen alınacaktır. 
mış ve aşk ilahi ile Psycheyi 4 _ Terk tahsil olan talebe 
temsil eden genç kont T olstoi imtihanla alınacaktır 
ile kontea Leo Starhembergin 

5 - Gerem imtihanda mu
mes'ut birleşmeleri alkışlanı-
yordu ki 0 esnada bütün sa- vaffak olamadıklarından veya-
rayı bir endişe ve vesvese hut sıhhi bir mecburiyetinden 
havası kapladı. Her tarafta dolayı alınamayan talebeye 
bir fısıldıdır gidiyor; yaldızlı hak talep etmemek ve gelip 
koltuklarda oturan prens ve gitme masraffo. rı kendilerine 
diplomatlann da, sahnedeki ait olmak üzere bu gibi müra-
aktörlere aldırmıyarak birbir- caat edenlerin evvel emirde 
!erine doğru eğilip kulaktan evrakları tekmil ettirilerek ilk 
kulağa esrarengiz sözler teati vasıta ile evraklarının gönde-
ettikleri görülüyordu. Nihayet rilmesi ve bilahare mektepten 
büyük haber öğrenildi: Napo- vuku bıilacak işar üzerine ken-
leon Elbe adasından kaçmış dilerinin gönderileceği ilan 
ve Franıa yeya balyaya dojnı 

·- - olunur. 
• 
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Japonların Casusluğu 
Damping Japon. ·Casusluk T eşkilati
nın Muvaffakıyetli Bir Neticesidir ... ~~~~~~~~~~~~~~-

Kalkütede Japon Gizli Teşkilatı Nasıl Çalışıyor? 

~JllJJUJtlftİ Zt'JI tı' t t 

İntellijens Servisi, İkinci Fran
sız bürosunu, Nachrichten Bü
ro adını taşıyan gizli Alman 
teşkilatını duymıyan yoktur. 
Fakat Japon gizli servisinden, 
casusluk teşkilatından bahse
dildiği pek az işitilmiştir. Bu 
nunla beraber Japon gizli teş
kilatının faaliyeti Avrupadaki 
benzerlerinden biç te geri de
ğildir. 

Hatta bu teşkilatın uzak 
şarka ve çok daha ilerilere 
uzanan faaliyeti, diğer mem
leketlerin gıptasını uyandıra
cak mükemmeliyettedir. Hin
distanda İngilizler, Holanda 
Hindistanında Holandalılar, 

Hindi Çinide Fransızlar kendi 
zararlarına olarak askeri ve 
iktisadi sahada Japonlar tara
fından yapılan casuslukların 

ne kadar muvaffakıyetli oldu
ğunu denemişlerdir. 

Yüzde doksan dokuz 
Yabancı ülkelerde oturan 

Japon tabaalanndan yüzde dok
san dokuzunun kendi yurtları 
menfaatine olarak casusluk yap
tıkları muhakkak sayılabilir. 

Dünyanın mizah gazetelerinde 
Japon seyyahlar ve onların saf
d:lane sorğuları etrafında yı

jlın yığın karikatürler neşredil
miştir. Yalnız ateşi görmeğe 

alışmış olan Amerikalı Avrupa
lı büyük sanayi müesseseleri 
Japonlara kapılarını açmışlar. 
teknik teşkilatlarını bütün giz
liliklerile göstermekten çekin
memişlerdir. Bugün ise Japon 
dumpingi Avrupa sanayiinin 
temellerini sarsıyor. Japonya
nın bütün dünyaya Solingen 
bıçaklarını, Semniç çoraplarını, 
biralarını gönderdiği hem de 
bu firmaların fiatlerile ·ölçüle
miyecek derecede fiatleri kır-

!J"-' "' t8neleri ıçııı ıı.1111ıııı ıfrıı eııı ele1' yııpıyur/cıı· 

dığı şüphe götürmez bir haki- tesi sene kalkütede ayni zabiti 
kattır. Şurası muhakkaktır ki, sivil olarak gördüm. Selamlaş
Japon dumpingi yıllarca büyük tık. Orel gemisine döndüğüm· 
sanayi sahasında inatla,metotla de tayfalardan biri limanda 
devam eden casuslukların ne- en büyük umumhanelerden bi-
ticesidir. rini idare eden bu adamla 

Askeri Casusluk ne görüştüğümü sordu. Bu sö-
Japonların askeri sahadaki zü kaba bir latife zannederek 

casuslukları daha geride kal- reddettim. Tayfa israr etti. 
mamıştır. Büyük harp içinde Birlikte kasabaya çıkarak mev
Ruslara esir düşmüş Siberyaya zuuhahs eve gittik. Bizi karşır 
gönderilmiştim. Esaretimin son lıyan Tagakavadan başkası 
yıllarında Rusyada baş göste- değildi. İpekli pijamasını giy
ren siyasal hadiseler üzerine mişti. Beni görünce şaşırdı. 
harp esirleri serbest bırakmış- Ağzından müpheoi bir kaç söz 
!ardı. O sırada Siberyanın Ja- döküldü. Japon ~zli teşkilatı
ponlarla dolu olduğunu' geniş nın umunıhanelere kadar sekul
bir casusluk faaliyetinin almış duğunu öğrenmiştim. Tagkava
yürümüş olduğunu gördüm. Rus nın vaziyeti de, bu evi üzerine 
ihtilalinde ikinci kazak alayı tevdi edilmiş bir vazife şeklin
kumandanı Hetman Kalmikofun de idare ettiğine şüphe bırak-
şoförü bulunuyordum. Bir gün mıyordu. 
Kiyoki adını taşıyan bir Jepon 1""reu.es ~:len.er 
zabiti beni bularak bir kaç Rus J ou.r:n.a ı ı:ı: ... ü.) 

mitralyözünü Mançu haydutla
rına teslim için yardımımı iste
di Japonların Mançıırideki çe
teleri, şekaveti himaye ettik
lerine kani oldum. Siyasal 
maksatlarla bunları kullanan 
Japonlar hizmetlerinden müs
tağni kaldıkları gün eski suç 
ortaklarının vücutlarına nihayet 
verdiler. Ben bile haydutluk 
hadiselerine ait bir çok gizli
liklere vakıf bulunduğumdan 

hayatımdan korkuyordum. Ni
hayet Mançuri hududundaki 
Grodekowo şehrini terkettim. 

Yıllar Geçince 
Yıllar geçince Japonların bu 

çetelerin faaliyetlerinden ne 
kadar istifadeler temin ettik
leri meydana çıktı. 1919 da 
Harbinde Japon casusluk teş
kilatının reisi olan on sekizinci 
piyade alayı kumandanı Hiroşi 
Takal!'ava ile tamşmıştım. Er· 

Adliyede: -----Hayret 
Ylrmlbeş;llğl Heman 

YutuvermlJ 
Dün Kemeraltında bir do-

ıandırıcılık vakası olmuştur. 

Lazki namında birisi seyyar 
çorap satıcısı Mustafadan yirmi 
beş kuruşa bir çift çorap pa
zarlık etmiş ve: 

- Bir liranın üzerini ver de-
miştir. Bunun üzerine Mustafa 
kendisine üç yirmi beşlik uzat
mıştır. 

Lazki paraları aldıktan sonra 
çorabı yirmi kuru,a pazarlık 

etmiştik, diyerek kavga çıkar
mış ve kaçmağa başlamıştır. 

Arkasından polisin koştuğunu 

gören Lazki üç yirmi beşliği 
yutmuştur. Lazki adliyeye ve
rilmiş · ve tevkif olunmustur. 

• 

Artist Olmak Güçtür 
Bir Yıldızın 24 Saatlık Hayatını 
Adım Adım Takip Ediniz ... 

1. 

1 

1 

l 
1. 

Kelli Gol/İl 

, ~ l-fo •• yvood (İkinci teşrin 
l'e Kalıaı-e aı·kada~tarı [ .llarıc (iulaııtr J li'il111iııd,. 

Beyaz perdenin tanınmış ı.im~
. )arından biri olan Biug Crosby 
· sinema artisÜerine •21pt:ı eden, 

artist olmak hevesine kapılan 
genç kızlara, san'atın güçlü
ğünü göstermek için şu satırları 
yazmıştır: . 

"Birçok kimseler V;! hele 
genç kızlar sinema artistlerinin 
hayatına imrenirler. Bu hayatı 
hoş, eylenceli sanırlar. Halbuki 
beyaz perdenin iç yüzanü bil
miş olsalar şaşakalırlardı. 

Sinema artisti olmak durma 
dinlenme bilmeden çalışmak 

demektir. Size bizzat ne kadar 
çalıştığımı anlatmak için yal
nız şunu söyliyeceğim: Ben 
golfu çıldırasıya severim. Bir 
zamanlar iyi golf oynardım. 
Şimdi ise işimin çokluğundan 
başımı kaşımıya vakit bulamı
yorum. Pek tabii olarak golf 
ta oynıyamıyorum. Bu yüzden 
o kadar acemileştim ki henüz 
golf oynamıya başlamış bir 
oyuncu bile beni kolaylıkla 
yenebilir. 

Bir artist, bilhassa kadın ar- bile getirmeden doğruca evine 
tistler vaz, kış sabahın 6,30 unda koşacak, ertesi günkü konuş-
yataktan kalkmak, acele bir maları ezberliyecektir. Ne isti-
kahve altıdan sonra 7 15 ve rahat, ne de eylence ve spor 
en geç 7,30 da stütyod~ bu- için vakıt yoktur. Bu yorucu, 
lunmağa mecburdurlar. Orada yıpratıcı hayat böylece arasız 
kendilerini güzellik Jnütehassıs- dört ila altı hafta sürer. Bir 
!arın 'ht' t k d 1 hafta veya on günlük istirahat-

ın ı ımamına er e er er. 
Artık iradeleri olmıyan bir ten sonra ikinei filme başlaoı~. 

k h"k .. d d' 1 K Gerçi aldığımız para epi hır man en u mun e ır er. rem, kil t t b' tis' tin' 
d . . . . b' 'k ye n u ar, ama ır ar 

pu ra, ruJ ve sürme ışı ıtti - 5 6 h' t . . . ... . . .. - ızme çısı, massoru acen-
ten sonra artıst kuvafore ge- tesi, avukatı vardır. Bunlara 
çer. ?ra~an da giyeceği elbi- para yetişmek ister, diğer ta-
selen tayın edecek olan moda taftan vergiler lrnzalltımızın 
mütehassıslarıoın eline. . yüzde 40 nı alırlar. Bir artistin 

Böylece saat dokuzda iş ba- sinema hayatı takriben beş 
şında bulunur. La::nbalar, pro- sene olduğuna göre bu zaman 
jektörler yanar. Stütyoda bu- rfında kenara biraz para 
naltıcı bir sıcaklık hüküm sür- koyamazsa hali dumandır. Ben 
meğe başlar. Artist sıcaktan birinci sınıf bir yıldız olmağa 
bozulan pudralarmı hoıalarını muvaffak oldum. Fakat muvaf-
hir kaç defa tazelemeğe mec- fak olmuş bir artiste karşı, 
bur olur. Bu iş te öğleye kadar artist olmak için pençeleşen bin 
sürer. Öğle dinlenmesi bir saati tane fighran olduğunu biliyor 
geçemez. Saat 1 den tekrar 6·ya musunuz?. Öyle zannediyorum 
ve hatta bazen dokuza ona kadar ki bu yazımla artist olmak is
çalışıldığı vakidir. İş bittimi tiyen kimselere bir yıldızın 
yıldızın geniş nefes alacağını hayatına dair iyi bir fikir ve
sanmayınz. O eylenceyi aklına rehildim, 

Zorbal~rın Ezilmesi için -~~aşanlar 
Küçük itilaf Fransa, Ingiltere, Aralarında Biı· Birlik Yaptılar 

Cenevredeki Konuşmalar Şimdilik Eyi Gidiyor 
~~~~~~~~~~~~~~-.... 

- Baştaıaıı Bııınci sahıede -
Belgrat, 10 (A.A)- Cenevre 

konuşmalarından bahseden Yu
goslavya gazeteleri Fransız 

dostluğunun ne kadar sağlam 
ve emin olduğunu yazmakta · 
dil birliği ediyorlar. Vereme 
diyor ki: 

!ardır. Bunlardan F ransada takdirini tam bir güvençle 
konseyine bı· 

Yugoslavya etrafında yalnız 
müttefiklerini ve bu arada bü
yük Fransız ulusu değil bütün 
medeni memleketleri görmekle 
acuna karşı büyük bir manevi 
kazanç elde etmiştir. 

Macarların Cevabı 

Cenevre, 9 (A.A) - Ma
carların Yugoslav muhtirasına 

karşılığı dün konseye veril
miştir. Macar hükumeti bu 
muhtirada Yugoslav şikayetinin 
süratle tetkikini istemekte ve 
Yugoslav delillerini aramakta
dır. Muhtira, hu delillerin ba
zıları önce halledilmiş mese
lelere ait ve diğerlerinin de 
esassız olduğunu bildirerek di
yor ki: 

Yankaputaka kampında de
ğil, bir çiftlikte oturan 30-40 
kadar Yugoslav ız:ömeni Nisan 
ayında bu çiftlikten çıkarılmış-

Marsilya suikastına iştirak suçu 
ile yakalanan üç kişi Yugoslav 
iddiasının hilafına olarak arka
daşlariyle birlikte kogulmuşlar 
ve buna binaen Macar toprak
larından cinayetlerini yapmak 
için Macar pasaportuyle ser
bestçe ayrılmamışlardır. 

Parseviç ilkbahardan beri 
gelmemiş ve binaenaleyh ora
da suikastı hazırlıyamamıştır. 

Marsilya cinayetinin Macaris
tanda tertip edilmediği ve ka
til Giorgiefin Macaristanla hiç
bir vakıt münasehatı olmadığı 

anlaşılmıştır. 

Buna mukabil suikast Yu
goslavyada gizli bir zorba ku
rumu tarafından anıklanmıştır. 
Hırvat İrredantizminin Marsilya 
cınayetile hiç bir alakası yok
tur. Ve Macar ulusunun amacı 
barış sever yollarla T riyaoan 
antlaşmasının değiştirilmesidir. 

Mehtırada,küçük anlaşma dev
letlerinin suçlamalarının da esas
sız olduğu bildirilmekte ve 
bunların teşebbüsü siyasal bir 
manevra olarak gösterilmek
tedir. Macar hükümeti bunun 

uluslar derneği 
rakmaktadır. 
Macarların Koğulması 

Yasak Edlldl 
Belgrat, 9 (A.A)- İç işleri 

bakanı ikamet ruhsatiyelerinin 
müddeıi bitmiş olan Macar 
tebaasının hudut harici edil· 
mesine hemen bir nihayet ve· 
rilmesini emretmiştir. Macarla· 
rın hudut harici yapılmaları 
vak'alarının ekserisinin ecnebi· 
lere ait kanunun birtakım faıl• 
gayret sahibi mahalli memur· 
ların işi olduğu söylenmektedİ~· 

Buradaki diplomasi mabaf•· 
!inde bazı büyük devletlerin ve 
bilhassa Cenevredeki İngili:t 
mümessillerinin Yugoslavya bii• 
kiımetine kanunen muhik olan 
hudut harici yapma muamele• 
!erinin Yugoslavyanın Uluslar 
dernegi karşısındaki davası~• 
zararlı çıkaracağını bildir!°ış 
oldukları beyan edilmektedır. 

Budapeşte, 9 (A.A) - Sa· 
labiyettar mabafil Macarista· 
nın Yugoslavları karşılık ol~~.1' 
üzere Macaristandan sürdüg~· 
ne dair çıkan haberlerin doır· 
ru olmadığını bildirmiş, Bat• 
Yugoslavya gazeteleri taraf;:: 
dan ortaya atılan bu haber 
rin olduğnu söylemiştir. 
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Bataklı Damın iZi 
"Y" aza xı ı:-:c ~ ı:a xı C e u:ı i 1. 
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Ulusal Heyecaıılı Roman 
· - 4 -

Ali, Ayseiin Çok Asilane 1,a v.ı rla rını l\fah
keıne sahne.sini Bir Türlii lJııntaınıyorcltı 

Dam batakhdan çıkan yoku- Ali Ayse'i gözetledi, fekat 
şun ortasında ve köyden epi kulüben:n hi; bir köşesinde 
ayrı çıplak bir yerde idi. Ali keşfedemedi. Bunun üzerine 
buraya hiç gelmemişti. Fakat . dışarıda durup o gelinceye kadar 
bataklıyı .aşağıdan vadiden çok beklemeğe karar verdir. Hala 
kerre görmüş olduğ'u iç~n doğ- onun eve gelmeyişine hayret 
ru ,,olrlan ge•diğini biliyordu. ediyordu. 

Daının etrafında geniş bir çit 
vardı. Çit sık ve dikenli oldu
ğu için üzerinden aşması güç
tü. Bu etraftaki vahşi tenhalı
ğa karşı damı muhafaza eden 
bir nevi müdafaa sip

0

eri gibiy
di. Damın kendisi çitin yukarı 
kenarında idi. Önünde yeşil bir 
çayırlık ve arkasınde aynca 
bir samanlık ve odunluk vardı. 
Heyeti umumiycsi fakir bir 
köylü kolibesi idi. Fakat inkar 
olunamazdı ki burası tepenin 

,, .. ~crı:inde güıel ııı_anzaralı ferah 
bir yerdi. Köye adım izafe eden 

bataklık yakınlarda bir yerde 
idi. Neşrcttiğı buhar katmer 
katmer yükseliyor ve sisten bir 
çelenk ay aydınlığında parla
yarak, tepenin etrafına gömüş 

bir hale örüyordu. Tepenin en 
yüksek zervesi başını sisin için
den dışarıya çıkarıyor ve sırt
taki çamların koyu kütlesi kes
kin bir irtisam ile gökyüzüne 
vuruyordu. 
Aşağıda vadide mehtap o 

kadar aydınlıktı ki tarlalarla, 
köyün bağçeleri ve yılankavi 
bir mecra ile akan küçük çay, 
sisin şeffaf tülü altında pek 
güzel farkediliyordu. Aşağısı 
buradan o kadar uzak değildi. 
Fakat garip bir in'ikas içinde 
vadı, yukarıdaki ormandan 
büsbütün ayrı düşmüş yabancı 
bir diyar gibi gorünüyordu. 
Öyle zannolunuyordu ki bura
da bu ormanlı dağ tepesinde 
yaşıyan insanlar daima bu 
ağaçların a ... mda yürdmiye 
mecburdurlar, ve vadiye ine
cek olurlarsa, oraya düşen dağ 
mahlukları ğibi zorluğa uğ· 

· ruyacaklardı. 
Ali çayırlıktan geçerek da-

ma gitti, kapının arahğandan 
dışarıya ocak ışığı vuruyordu. 
Ayselin içeride olup olmadı
ğını anlamak üzere aralıktan 

bakh. İçinde hafif bir ateş 
yanan ocağın bir tarafında 

Ayselin babası oturuyor ve 
eski pabuçlarını yamıyordu. 
Diğer ucunda anası oturuyor
du önünde çıkrık vardı. Fakat 
iplik eğirmiyor, bilakis önünde 
küçük bir çocukla oynuyordu. 
İhtiyar nine çocuğu beşiğin
den almıştı. Şimdi onunla gü
lüşüyor ve şakalaşıyordu. Al
nında hayatın derin çizgileri 
vardı ve yüzü sert bakış· ı idi; 
fakat şimdi şurada çocuğun 
Üstüne eğildiği vakit, bu ha
fin çehre tatlı bir ifade alı
Yor ve yavrucağa kendi anası 
imiş gibi rıkkatle gülümsü
Yordu. 

Acaba gelirken yolda biraz 
dinlenmek ve bir 'okma ekmek 
yemek içia tanıdı.k bir yeremi 
uğramıştı fakat her halde ne
rede ise çok geçmez gelirdi. 
geceyi başoia yerde geçiremiz
di ya ... 

Ali bir müddet çitliğin için· 
de kaldı ve biri geliyormu ? 
dir etrafa kulak verdi. Ortalık 
sessizdi, ne bir havacık esiyor, 
ne bir yaprak kımıldıyordu. 
Ona öyle geldi ki kendisini hiç 
.bir zsman böxJe bir durg:unluk 
ihata etmemişti. Sa11ki bütün 
orman nefesi kesilmiş te öylece 
orada duruyor ve garip bir 
şeyin vukuunu beklcyordu. Or
manda in, cin yoktu. Ne bir 
dalcık koptu, ne bir taş yu
varlandı, Ayseli o böyle daha 
çok bekleyecekti: 

- beni burada görünce ace
ba ne diyecek? Diye kendi 
kendine düşündü: - Belki de 
haykıracak ormana kaçacak ve 
bütün gece dama girmiyecek 
dedi. 

Ayni zamanda kendisinin 
böyle fakir bir köylü kızcağızile 
bu derece m~gul oluşunu bir
denbire çok garip buldu. 

Mahkemeden avdetinde bü
tün gün görüp işittiğiği şey

leri bermutat nakletmek için 
anasının yanına gitmişti. Alinin 
anası akıllı ve yüksek düşün
celi bir kadındı ve oğluna da
ima o tarzda muamele etmeği 
adet etmişti ki Ali tıpkı çocuk
ken olduğu gibi, delikanlı ol-
duktan sonra aa anasına karşı 
büyük bir itimat ve samimiyet 
beslerdi. ihtiyar kadın bir çok 
senelerden beri kötürümdü. 
Ayakta yürüyemiyor ve bütün 
gün minder üstünde sakin du
ruyordu. Alinin kasabadan gel
mesi ve taze havadisler getir
mesi ona daima hoş bir saat 
geçirtirdi. Şimdi Ali bataklı 
damın kızı Ayselin hikayesini 
anlattığı zaman, anasının derin 
bir düşünceye daldığını gördü. 
İhtiyar kadın uzun müddet du
daklarım kımıldatmadan öylece 
kaldı. Sabit nazarlarla önüne 
baktı ve sonra: Bu kızda iyi 
bir cevher gizli olmalı dedi ve 
- Bir kerre başına felaket 
geldi deye kimseyi hakir gör
memeli, ümit olunur ki, eğer 

bugün bu kızın elinden biri tu
tup ta kaldıracak olursa bir 
gün o da kalbinin minnettarh
ğile bu iyiliği öder. 

Ali anasının ne düşündüğü
nü anladı. Alil kadın artık ken
di hizmetini kendi uöremivor 

Kütüğe 
Iiücum 

Soyadı 

Yeni Asır 

Yazılmak için 
F azlalaşnıışhr 
Alanların isimleri 

Atatürk 
Romanyanın en büyük g• -

:zetelerinden Universulde Bay 
Stelian Papescunun yazdığı 
başyazıyı Türkçemiıe çeviri-

Nüfus dairesinde yeni soyad- ile kızkardeşi Karşıyaka musi- yoruz: 
larımn tesçiline humalı bir ki muallimi Suzan, (Ünsal) 11 Bir çağın en yüksek ben-
şekilde devam olunmaktadır. posta müdürü Naşit önce al- Jik, varlık omekleri, soysal 

Dün yine memurinden ve clığı Bozkurt soyadın değiş- değişiklikler, ~avaşlar başaran 
halktan yüzelliyi mütecaviz ye- tirmiş yerine (Sart), Pol Fili- kimselerdir. 

· ni sayadı kabul edenler nüfusa nezi ticarethanesi mümessili Genel savaş acunu kökle-
kendilerini yazdırmışlardır. Sa!ih (Sümer), Başturak mali- rinden sarsmış, yer yer büyük 

Nüfus müdürü Bay Mustafa ye şubesi tahakkuk Baş me- önderle:- ortaya çıkmıştır. Bun-
gerek bu işlerde, gerekse gizli muru Turgut (Görken), tabak- lann en başında Atatürk adını 
doğum, evlenme tescillerinde kuk memurlarından Cemal anmak gerektir. 
bizzat meşgul olmakta ve mü- (Ak Bay), muavin Kemal (Yük- Atatürk,ilkönce yurdunu bü-
racaat sahiplerine elden gelen sel), Kadri (deyer), katip Şe- rüyenlere karşı ayak dirediği 
kolaylığı esirgememektedir. rafettin ( Gönen ), katip Ta- günlerde bütün kurunun abayı 
idari Kısım Reisi Bercş hir (Ayas) tebliğ memuru İb- onun üzerinde idi. 

Adını Aldı r~him (Erdem), odacı Mehmet Savaş alanlarında güreli bir 
Emniyet müdürlüğü idari (Ozdemir), Hakimiyeti milliye batır olan Atatürk, bir yön-

kı~ım reısı Bay Mus- mektebi · muallimlerinden Rab- den de kuruculuk gucunu 
tafa Yaşann evvelce aldığı mi (Yaman), Aydın demiryolu göstererek Lozan andlaşma-
Baysal soy adını daha evvel merkez manavracılarından Meh- sına değin, Türk sınırlarının 

çevirdigi Anadolu bozkın bu ziraat müdürü Bay Zühtü al- met (Tosun), Ödemiş Kenti 
mış olduğundan tesçil ettirile- Başkanı Doktor Mustafa (Ben- günkü durumuna getirmiştir. 
memiş bu defa ayni manada gisu), Kent derneği üyelerin- Türk ulusü bugün ulaşbğı 
olan (Barış) soy adını almış ve den Ali (İç El), üyeden Ak- üstün yüceliği, Atatürk'ün ha 
tescilini yaptırmıştır. seki bankası müdürü Mithat şardığı büyük işlere borclu-

Bay Vahl•t (B ) dur. urcu , tuhafiyeci Hüsnü 
Yurdundaki uluş düzenini 

Uyuşturucu maddeler inhisarı (Karhan). 
Şehrimiz müdürü Vahit Demir ve soysal kurumları temelin-

Mımar foharrem " Baran ,, d d w • t' tb w 

kan eskiden beri mevcut (De- G İ en egış ırcn, yara gı ve 
ürcü O. smail "Yücel,, Ma- b"" · b w 

ml.rkan) soy adını tescı"I etti"r· f . yaratacağı yarının utiın ag-
ni aturacı Ismail "Yazaan un- d miştir. 0 " larını dünden ayıran o. ur. 
cu Mahmut "Akgün,, Kamil o k b" -k 

Belediye avukatı Hacı ogv lu O ' yapıcı, urucu, uyu 
. uncu Mustata "Suntur,, un-

Bay Sadık (Üstün) Bumova R bir devrimcidir. Türk yurdu, cu efet "Yarkın,, uncu Mus-
bclediye hekimi Galip (Erdem) ı._~ H yepyeni yaşayışının özlerini, uua akkı "Yılmaz,. urgancı-
soy adını almışlardır. 1 varlığının bütün kaynaklarını ar reisi Mustafa "Burgaz,, 

Emlak ve eytam bankası K onda buldu. Hiçbir değişiklik ereste Sebat şirketinden 
memurlanndan bay Kenan M h yapılamıyacağı sanılan bir çev e met ••Yüksel,, Kereste Se-
( Onat), Kayseri maarif müdürü bat şirketinden Hüsnü "Ak- re içinde bu inlerüstü adam, 
Hüseyin Hüsnü ve kardeşi pınar,, Hacı Mümtaz O. Kazım en büyük devrimleri yaph. 
defterdarlık tahakkuk muavin- "Tansuk,, Kırtasiyeci Mehmet Türk kadınını gaçmişin ezici 
!erinden Ali Hadi ve babalan "Eşmen,. Aksekili manifaturacı bukağılarından kurtarmış ol-
Ahmet Tevfik (Yirkil ata), Ali Haydar "Gökalp,, Aksekili ması, nlik tarihinde en büyük 
adli kısım üçüncü komiseri bay manifaturacı Mehmet Tevfik ulu soysal devrimlerden birisi 
Remzi ve kardeşi Atça nahi- usert,. Hüseyin Gazi O. Sn- .olarak yer alacaktır. 
Yesinde tuhafiyeci bay Kerim Kadının soysal yaşayıştaki 

leyman "Sivri,, Balabanla Ali 
(Akçay), emniyet müdürlügv ü İ yükümünü çok iri sezen Ata- -' 0 nceoğlti,, Dava vekili Muhit- _ i-!. 
idari kısmında 275 numaralı Ô türk, ona erkeldC. denk olmıLK'" 

tin ° zkan,. Belediye hesap 
poliı memuru Cemil (Korkut), önenini vermiştir. 

işleri müdürü Fehmi "Bencr,, Atatü k k .. ltü b" l üçüncü komiser Safa (Yücel), r ' u r, ır u us 
soyadlannı almışlardır. Iıv t d • l"kl · d Karantina üçüncü komiseri Av- • Q • var gının a erın ı erme e-

ni ( Subaşı ) 93 numaralı Polis Hırsız ğin işlemezse yapılan devri· 
memuru Ekrem (Ürkmez) 120 min asığh ve değerli olmıya-
numaralt Faik (Yiğit), İzmir Vltalln Evine Dadanmıf Mı cağıuı çok iyi bilenlerdendir. 

Bu seziş, Tiırk kültürünun 
ceza evi ( hapishane ) müdürü Evelki gece sabaha karşı yükselmesine engel olan arab 
Fevzi ( Dirim ) , Vilayet muha- Bomovada bir hırsızlık vak'asi alfabesini ortadan kaldırmışbr. 
sebe kitipler.nden Şehamettin olmuştur, Uzun sokakta M. Fi- Bu alfabe, kanşıkb, güçtü, 
( Öz Sürk ) üçüncü daire tahsil- ret Vitalin evine giren hırsız ulus tarafından kavranamıyor, 
dan Hüseyin Avni (Çam) vilayet bir saat ile bir ceket aşırmıştır. anlaşılamıyordu. 
muhasebe katibi Kadri (Madran) Bir ay evel henüz hüviyeti O yüzden yüzyıllardanberi 
eski posta muhasebecisi Ke- anlaşılıp yakalanamıyan bir Türkiye' de kültür, ancak dört 
nan, telgraf muhabere mcmu- hırsız da ayni evden otuz beş başı bayındır olanların eline 
ru Şevki ve hükumet posta· lira çalmışbr. geçebiliyordu. Bu engeli de-
hanesi havale memuru Şükri- Hadisenin tekerrürü failin vinnek güdü ile bu güc ve 
ye (Öktem), T. C. D. D. iz- bir ay evelki hırsız olduğu şüp· çapraşık alfabenin yerinde 
mir katar baş memuru Ali besini uyandırmaktadır. Türkiye'de bugün Atatürkün 
çavuş (Sağ 01), Ege Palas ve Hırsız Yakalandı onayladığı kolay ve üstün !atin 
Şehir gazinosu müsteciri Mu- Kömür~ülerde İbrahim oğlu alfabesi kullanılmaktadır. 
rat (Türkmen), Kuşadasında Abdülkadirin 15 lira kıymetin- Bu alfabe devriminden son-
Fettah Halil (Yılmaz), Ziraat de tespihini çalan Ahmet oğ- ra kültüre ve ışığa susamış 
Bankası memurlarmdan Şadan lu Emin tutulmuştur. genç bir topluluğa okula kapı-

7 Sahife 

ları açıldı. Bu soysal devrimin 
yanısıra Atatürk, bütün güre
sile uluş kurumuna da hız ve 
düzen verdi. 

O, kendisinden özgesinde 
görülmiyen bir güre ile bütün 
uluş makinasını düzeltmiş, bun
da eyi düşüncelerle sağlam gö
rüşleri üstün kılmıştır. 

En ufak bir yan çizme, bir 
öykü bugünkü Türkiye' de en 
baskın bergelcre uğrar. Ulus 
parasından bir iutamı bile boş 
yere harcansa, buna kc..rşı en 
korkunç karşılıkla davranılır. 
Atatürk, en yakın arkada~arı
nı bile bu türeden ayn tutma-
mıştır. 

Eskiden her nesneyi alnında 
yazık sayan Türkiye'de Ata
türk, gücün yaratıcılığına inan 
uyandırdı. 

Bugünkü Türkiye çalışan ve 
yaratan bir ülke olmuştur. En 
önde Atatürk ve onun ardın
da bütün bir ulus çalışır. 

Tarih, Atatürk'ü, kendi ulu-
suna gönül vermiş, yükümünü 
ona göre başarmış büyük bir 
önder diye yazacaktır, Onun 
kazandığı utkular, başardığı 

işler bir gazete söyünde enine 
boyuna anlatılamaz. 

Bu büyük adamın yaptığı 
işleri kısaltarak anlatmağa da 
gücümüz yetmez. 

Türkiye, Avrupa Uluslarara
sında tuttuğu bugünkü • seçme 
yeri ve soysal bir savaşı başa
.rarak başkalarına yeni öğren-
celer öğretmesini ona borçlu
dur· Bunun değerini abamak 
ise kimsenin elinden gel
miyeccktir. Türkiye'de bu-
lunduğum kıseı bir uza içinde 
Atatürk'ün gönlümde bırakbğı 
duygu şudur: Onun başardık-

ları ~aşmaya değer v~ o şaşı
lacak bir adamdır. 

55? 
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Buharla 
Bukle ve geniş ondulasion 
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va daima yanında bir bakıcıya miye meçb_urdur ve böyle .şey- vardı. Vakia Ali gibi pulsuz - Göreceksin ki Ayselden 
ihtiyaç gösteriyordu. Her va- lere alışmalıdır. Çünkü benim bir delikanlıya kız vermesi pek memnun olacaksın.. Dedi. 
kıt bu iş için temelli biri bu- anladığıma göre onlar damla- ümit olunmazdı. Bununla bcra- Anası cevaben: 
lunamıyordu. Anası biraz titiz- nnda ekmeği katıksız yiyorlar. ber kız kime varmağı isterse - Zavallıyı kabul etmek ve 
di. Güç hoşnut edilirdi. Sonra Anası cevap vermedi. Bilakis babasının da ona verecegını çamurdan çıkarmak iyi bir 
da genç kızlar daha ziyade başka şeyden bahsetmeğe baş- herkes biliyordu. Bir kerre Ali amel olur. Dedi. 
serbest bırakan işleri tercih ladı. Gorülüyordu ki • ihtiyar murat edince Gnlsümü kaza- Akşam karanlığl çökmiye 
ediyorlardı. Bu sebeple anasının kadın işte başka mahzurlar gö- nabileccğinden anası emindi. başlayınca ihtiyar kadın yata-
aklma şimdi şüphesiz bataklı rüyor ve bir türlü karar vere- O gün ilk defa idi ki Ali bu ğına uzandı. Ali de atlan tımar 
da"mın kızını bakıcı diye almak miyordu. fikrin zihninde nasıl kökleşmiş etmek için ahıra gitti. Hava 
fikri gelmişti. Ali bunun iyi Ali şimdi Madenliyee nasıl olduğunu anasına hissettiriyor- güzel ve berraktı ve latif bir 
bir teklif olacağını düşündü. uğradığını ve Gülsüme nasıl du. Onun için artık Gülsümden mehtap parlak ışığını bütün 
Aysel elbette anasına büyük rastladığını anlatmağa başladı. ve Gülsümü alacak talilinin ko- dama döküyordu. Ali hemen 
bir sndakat ve merbutiyet gös- At ve araba için Gülsümün nacağı bütün :zenginliklerden şimdi Balaklıya gitmeği ve 
terirdi. Bu suretle çok müm- dediklerini bir bir söyledi, bel- ve menfaatlerden uzun uzadıya anasının haberini ulaştırmayı 
kindi ki mübrem bir ihtiyaç lidi ki bu tesadüften çok bahsettiler. Fakat anası yeniden düşündü. Eğer yarın hava gü-
uzun bir müddet için temin memnundu. Anası minderinde ilk düşüncesine daldığı için zel olacak olursa acele tarla-
edilmiş olacaktı. Biraz düşün- yattıkça, hep oğlunun istikba- bahis fasılaya uğradı: ihtiyar lardan ekinleri çitliğe taşı-
dükten sonra anası: line ait planları örmekle meş- kadın nihayet: mak icap edecek ve ne o, ne 

-İşin en güç tarafı çocuktur. ğuldu; ve herkesten evvel dü- - Sen şu Ayseli buraya bir de başka rençber işten ayrıl-
Dedi. Ali bundan anasının şünmüştü ki Alisi ne yapıp çağırtamaz mısın? Ya nama al- mıya vakit bulamıyacaktı. 
meseleyi ciddi düşündüğüne yapıp Madenlinin bu yosma madan evci bir görsem .. Dedi. Ali Bataklıdaki çitliğin önüne 
intikal etti: kızını celbe muvaffak olmalıydı. Ali: vannca durdu ve etrafını din-

- Çocuk tabii ninesinin ya- Bu Ali içın en parlak bir izdi- - Biçareyi yanına alırsan Jedi. Fakat gecenin sükunetini 
nında kalır dedi. vaç olurdu. Gülsümün babası çok iyi edersin .. Dedi. Ve Ken- kısa fasılalarla başka sesler 

- Bakalım çocuğundan ae- Hacı Tahir efendi her manası di kendine öyle düşündü ki; kesiyordu. Bu bir sükünü şekva 
nlmak ister mi? ile zengin büyük bir köylü idi. eğer anası ir bakıcı bulur da idi. Sessiz, boğuk bir enin ki 

- Unun için artık şunu is- Madenli, vilayetin en büyük hoşnut ta kalırsa o vakit eve zaman zaman arasından kesik 
terim, bunu isterim yoktur. çiftliği idi ve Hacı Tabirin çok gelecek gelin rahat bir ömür hıçkırıklar aksediyordu. 
O kaderin hükmüne boyun e2- parası, cok itibar ve nüfuzu sürerdi. - Sonn Y aı -



Cenubi Şarki A vrupada Ulusal ökonomi Haftası 
En Kuvvetli Bir Devlet Yarın Başlıyacaktır 

Yeni Türl{iye: Avrupalı Bir Cumhu
riyet Etrafında Hayranlık Duyguları 

Hazırlanan Programı Yazıyoruz 

Kieler Zeitung, yazıyor: Bu fikir, Egedenizi etrafın-
Son zamanda Ankarada bir daki memleketlerin yurd bü-

konforans açılmışbr ki çok bü- tünlüğü hislerinin ifadesi, siya-
yük dikkatlere değer mahiyet- sal benlik elde etmek yolun-
tedir. Bu bir Balkan konferan- daki müşterek gayret ve ama-
sıdır ki Balkan memleketlerinin cın ifadesidir. 
bükümet merkezlerinden birin- Türkiyedln ceııubişarki Av-
dc değil, küçük - Asyanın hü- rupa ülkesine mensubiyeti, 
kümet merkezi olan Ankarada memleketin geniş mikyasda 
açılmıştır. Bu konferansın vazi- avrupalılaşması işinde ifadesi-
fesi, derhal askeri bir ittifak ni bulmaktadır: Bu işin en zi-
akdetmek degilsede Balkan yade göze çarpan tecelli ve 
memleketlerini müstakil bir po- tezahürleri Türk kadının hür-
litika takip etmeleri için bir- riyeti ve !atin harflerinin ka-
Ieştirmektedir. Bu yolda şayi bulüdür. Türkiyenin bilerek 
olan haberler Avrupanın bazı kendisini cenubişarki Avru-
hükümet merkezlerinde ve bil- pa devletler grupuna id-
hassa Paris' de memnuniyetle hal etmesi Türkiye için hiçbir 
telakki edilmiyecektir. Zira Tür- suretle istiklalinin herhangi bir ba-
kiye - Avrupa kıt'asında lstan- kımdan feda edilmesi manasına 
bul ve hinterlandı ile az bir gelmez. Türkiye ökonomice son 
araziye malik olmasına rağmen zamanlarda o derece kuvvet-
tekrar Avrupa işleri ile meşgul lidir ki bu sayede geniş bir 
olmağa ciddiyetle mütemayil mikyasta müstakil bir politika 
görünmektedir. Türkiye'nin ta- yapmağa muktedirdir. 1929 se-
kip ettiği politika, Türkiye'nin nesine kadar her ökonomi yılı 
onuncu yıldönümü kutlulama 50 milyon Türk lirası kadar 
bayramı münasebetiyle " Türk bir dış ticaret açığı göstermiş-
Milli iktisat ve Tasarruf Cemi- tir. O sen~den beri geçen her 
yeti " nin bu muhtırasında ilan sene daha iyi olmuştur ve 
edilmistir. Bu muhbrada aynen 1932 de 101 milyon tonluk bir 
şöyJe deniyor: ihracata karşı 86 milyon ton-

luk bir ithal görüyoruz. Tü
"Eski Türkiye bir Asyalı tün, cenup meyvaları, pamuk, 

devlet idi. Yeni Türkiye ise bir yün en mühim ihracat madde-
Avrupalı cumhuriyettir. Eski leridir. İthalat memleketin sı-
Türkiye siyasa ve ökonomi nai kuru1uşunda lazım olan eş-
bakımından yanm bir koloni yaya inhisar ediyor! Ôkönomik 
idi. Yeni Türkiyenin siyasal hayahn tek cihetli zirai şekli 
ve ökonomik istiklali tam olup ve mahiyetini değiştirmek için 
her türlü münakaşalann dışın- hük\ımet tarafından beş aene-
dadır. Türkiye arazisinin ge- lik bir plan çercevesi içinde 
genişliği 762.000 kilometre mu- canlı bir faaliyet gösterilmek-
rabbaıdır. Bu gsniı1ikte arazi tedir. Bilhassa memleketin ham 
ile Türkiye- Rusya hariç- dış maddelerinin yerli sanayide kul-
Avrupanın en büyük memle- !anılması düşünülmektedir. 
ketidir. Türkiye Ege denizinin Meseli daha şimdiden artık 
en güzel sahillerine, Yakın kösele ithal edilmiyor, zira 
Şarkın en geniş buğday tar- memlekette bugün 4000 ton 
lalanna ve dünyanın enmüsait kösele yapılmaktadır. Biz Al-
vaziyetteki yayJalaruıa ma- manlara yabancı olmayan fikir-
liktir.,, ler, Türk hükümetinin kuruluş 

Ulusal ökonomi ve tutum 
kurumu haftası yarın başlıya
cakbr. 

Kurum tarafından haftanın 
mükemmel geçmesi için büyük 
hazırlıklar yapılmıştır. 

Bunun için hazırlanan porğ
ramı aşağıyu yazıyoruz: : 

1 - Haftanın ilk günü bü
tün esnaf ve tüccar dükkan 
ve mağazalarını bayraklarla 
sösleyecek ve cumhurivetin 
1 O uncu yılında bez üzerine ve 
büyük mikyasta yazdırmış o!
duklan şiarlardan bu haftanın 
manasına uygun olanlannı as
mak suretile çarşıyı bezeyecek
lerdir. 

2 - Haftanın devamı müd
detince lokanta ve aşçılanmız 
yerli pirinçten pilav pişirecek

ler ve üzüm hoşafı ile incir 
tatlısı bulunddracaklardır. 

3 - Haftanın üçüncü cuma 
günü mektepler (Kız ve erkek 
muallim, liseler, san'atlar, tica
ret, orta mektepler ve biçki 
yurtları) ve esnaf ve amele 
birlikleri saat 11 de Gazi hey
keli etrahnda kendilerine göı
terilecek yerlerde toplanmıJ 
bulunacaklardır. Mektepliler 
toplanh yerine gelirken geçen 
seneden öğrenmiş bulundukları 
yerli malı marşını söyliyecekler 
ve hazırladıkları vecizeleri ta
şıyacaklardır. 

4 - Heykelin etrahnda ya
pılacak toplanbda müstahkem 
mevki, Halk Fırkası Tilkilik 
mahfeli ve ~rk sanayi şirketi 
muzikaları bulunacaklardır. 

5 - Saat 11,30 de askeri 
muzika istiklal ve ııiüteakiben 
yerli malı .marşlarını çalacak 
ondan sonra evvela C. H. F. 
resi Bay Avni Doğan söz ala
cak ve ahaliye geçen seneler 
yerli mah kullanmak hakkında 
içtikleri antı habrlatacakbr. 
Sonra kız lisesinden Pakize 
hanım hazı.rhyacağı öğütleri 
verecektir. Ondan sonra Ata
türk, İsmet İnönüne, Medis 

Benlik şuurunu ifade eden programına hakimdir; Umum 
bu muhtıra, elyevm büyük eser- istihsal, devletin umumi refa- Aydın Hattı 
lere rağmen daha henüz başlan- hına hakim kılınmak isteniyor. 

1 K Devlet Tarafından Salln 
gıçta o an emal Paşanın bü- Bizzat devlet hayati ehemmi-

k k ı d Ahnacak Mı? 
yü uru uş eserin en resmi yeti haiz olan veya yüksek 
· t'h lan d ih · k Nafia Bakaklıçı Aydın de-ıs ı raç a tıva etme - sermaye konmasını gerekleıti-
t d. T"-kl • '•kk"l · miryoUarı · idareıini alakadar e ır. uc erın tea ı enne ren ve yüksek bir tehlikeyi 

eden bazı işler hakkında gö-
göre Avrupanın cenubişarkisi, cami olan sanayii kendi üzcri-

rüşülmek üzere kumpanyadan 
Avrupanın tabii hudutlarında ne almıştır ve bunları Süıner-
bitmiyor. Bu 6yle bir telakki- bank vasıtasile idare ettirmek- bir murahhasın Ankaraya gön· 

d ki 
derilmcsini istemişti. 

ir · geopolitik düşünen Av- tedir. Bunlardan gayri işlerde 
rupalılarca daha harpten evvel devlet hususi teıebbüslere S?e- Ankaraya gilmiş olan şirket 
uzak ve yabancı bir fikir değildi. niş bir faaliyet sahası bırak- meclisi idare azasından M. 
Harpten evvel Almanyanın küçllk makta ve bu hususi teşebbils- Odin!e Londradan gelerek An-
Asyaya taallük eden politikası leri de daimi bir kontrol ve karaya gitmiş ve bakanhkla 
ve bu poli ikadan doğan: (Al- mürakabesi ve rehberliği albn- temaslarina başlamıştır. Bu 

d b 1 d ktad El görfüımelerin Aydın demiryo-
man idare ve rehberliği albnda a u un urma ır. yevm -s 
ve "Hamburgtan yahut Berlin- yapılmakta olan veya yapılma- lunun hükômctçe satın alınma-
den Bağdada kadar,, parola- sına karar verilmiş olan 35 sı işi ile alikadar olduğu zan-

milyon lira kıymetinde sanayi nedilmektedir. 

Reisi General Kazım Öz Alpa 
ve iktisat bakanına telgraflar 
çekilmek üzere tezahürata ni
hayet verilecek ve eğer hava 
müsait olursa avdetle müstah
kem mevki muzikası ile Erkek 
muallim, san,atlar ticaret ve 
ortamektepJer Güzelyalıya doğ
ru Şark Sanayi şirketi muzika
sile kız ve erkek liseleri Alsan
cağa doğru fırka mahaf el mu
zikasile de esnaf ve amele 
birlikleri Tilkilik ve Eşrefpaşa 
ya doğru yürüyüş yapacaklar 
tezahüratta bulunacaklardır. Bu 
merasime tayyarelerimiz halka 
vecizeler atmak suretile ittirak 
edeceklerdir. 

6 - Cuma günü bütün ca
milerimizde hatip efendiler ta
rafından ehaliyc yerli malı ve 
tasarruf mevzuu etrafında mev
izeler verilecektir. 

7 - Cuma günü öğleden 
sonra Eşrefpaıa, lkiçeşmelik, 
Tilkilik, Basmahane ve Alsan
cak kabvehaneJeri önünde hal
ka öğütler verilecek, ayni gü
nün akşiimı ile Pazar günü ak
şamı saat 17 seanslannda El
hamra, Tayyare, Tan ve Lale 
sinemalarında kısa hitabeler 
yapılacakbr. 

8 - Mekteplerde müsame
reler tertip edilecek ve yazı 
müsabakası yapılarak yerli malı 
ve tasarruf hakkında en uygun 
ve güzel yazanlara kumbaralar 
hediye edilecektir. 

9 - Vitrin müsabakası ya
pılacak ve sırf yerli malı ile 
en güzel süslenmiş mağazalara 
takdirname ve madalyeler ve
rileceıair. 

10 - Haftanın devamı müd
detince yerli malı satan mües
seselerin iskontolu sabşlar yap
maları temin edilecektir. 

11 - Haftanın son gunu 
olan 18-12-34 salı günü saat 
17,30 da Halkevinde umuma 
bir musiki konseri ve Bayan 
Hasene Nalan tarafından kıy
metli bir konferans verilecektir. 

Zabıta Haberleri: 
Tutulan Yankesici 

Gazi bulvarında komisyoncu 
Şevkinin yankesicilik suretile bir 
saabniçalangeçmişibozuklardan 
( sabıkahlardan ) Mustafa oğlu 
Emin tutulmuştur. 

Bıçakh ,aban 
Birinci Kordonda İbrahim 

oğlu Şabanın üzerinde hir bı
çak buJunmnt ve müsadere 
olunmuttur. 

Osman Aranıyor 

Çayırlıbahçede Hüseyin oğlu 
Mehmedin kahvesinde oturan 
Uıakh Ali Osman tarafından 
iki bakır tencere ile iki aynalı 
şemsiyelik çalınmıştır. Osman 
aranmaktadır. sını taşıyan bir orta Avrupa) fabrikaları vardır ki bunlar sa-

fikir ve mütaleaları da ayni yeainde ithaliti daha 30 mil- MaarH MUdUrlU§Unde •• 
h·ı A b" k" • · Eski maarif müdürlügw ü oda- Uç Suçlu veç ı e vrupa cenu ı şar ısını yon kadar azaltmak ümit olu-

K.. "k A t · ... 1 • k sı ilk tedrisat müfettişlerine uçu syanın a •~erme a- nuyor. Müddeiumuminin Talebi 
B T k. d · d' k d verilmiştir. dar ileri ıürmüttü. undan baş- ür ıye e şım ıye a ar Paket gümrüğünde 204 lira-

ka tarihce derin bilgilere aa- yapılmış olan kuruluş eserleri Maarif müdü Ü Bay Hikmet yı zimmetine geçirmekle suçlu 
hip okuycular daha eski Hel- karşısında beş senelik planın mıntaka müfettişliği odasında Hüsnü ve mürakabe vazifesini 

İNSANLIGIN HALl 
YAZAN : Andre Marlo 

Türkçeye Çeviren : Nasuhi Esat 
BiRiNCİ KISIM 

-113-
Bir araba tutamayacak kadar 

fakir olan May, ilkbarın bütün 
ışıkları içinde Kamanın evine 
doğru çıkıyordu. 

Bisorun sattıkları gayet ağır
sa vapura gidebitmek için 
ihtiyar ressamdan biraz borç 
almak gelecekti. Jisor, Şang
haydan çıkarken Kamanın ya
nına sığınacağını söylemiş, ora
ya varınca adresini bildirmiş 

ve sonra susmuştu. 

Halta May, onun Moskova
daki Sunyasten Enstitüsüne 
profesör tayin edildiğini bildir-
mesinden sonra biJe bir şey 
yazmamııtı. Bu acaba Japon 
polisinden korktuğundan mı 
idi? 

May hem yürüyor hem de 
Kobeye vapur geldiği zaman 
kendisine verilmiş olan Peyin 
mektubunu okuyordu. 

" .. Ve Şanghaydan kaçabil
miş olanların hepsi sizi bekli
yor. Sisaleleri aldım. 

Pey, adını koymaksızın, Çe
nin ölümüne dair iki hikaye 
neşretmişti. Gizli matbaalar 
btınlan basıp duruyorlardı. 

" Dün Hammerlihi gördüm. 
Sizi düşünüyor. Elektrik fabri-
kasında montörlük ediyor. Ba
na dedi ki : " Eskiden fabrika 
dan çıkınca yaşamağa başlar-

l de ilk defadir ki sebebini bi
lerek çalışıyorum. Sabırlı sabır 
lı gebermeyi bekliyerek değil. 
Gözlerimiz Jisorun yolunda ol
duğunu kendisine söyleyiniz. 
Buraya geldiğimdenberi hep 
onun verdiği dersi düşünüyo

rum; bize şöyle derdi: 
"Bilirsiniz ki bir mede- ni 

yet, onun en ziyade mustarip 
unsuru - esınn muhakkarliği, 

modern işçinin işi gibi - birden
bire bir kıymet halini alinca, 
bu muhakkarlıktan kurtulmak 
değil, onda mevcudiyetinin se
bebini bulmak mevzuubahs 
olunca, de.Şişir. Henüz kata
komplardaki kiliselere benzi
yen fabrikanın kataderal ne ol
mçş iie o halde gelmesi ve 
insanların orada ilahları değil, 
toprakla mücadele eden insan 
kudretini görmesi lhımdır .. ,, 

Evet; insanlar değişmiş ol
dvklan i-indir ki değerli idi
ler. İhtilil korkunç bir has
talık geçm.İfti, fakat ölmemiş
ti, Ve onu meydana gebrmiş 

olanlar ise ölü veya diri, mağ
lip veya galip Kiyo ile onun
kilerdir. 

" Tahrikçilik etmek için 
gene Çine gideceğim. Ben hiç 
bir vakıt halis komünist olmı-

dım. Şimdi fabrikaya girince mıyacağım. 
yaşamağa başlıyorum. Ömrüm- -Sonu Var-

• ıtı ..... 4• 

Mektepliler liki yapılıyor - . ·-·-·. 
Perşembe Gününden itibaren Her 
Hafta Mektep Takımlan Karşılaşacak 

• • - •ı• x 

Dün gece HaJkevinde mek
teplerin murahhasları ikinci 
bir toplanb yaparak perşembe 
günleri maçların prognnını ha
zırlamışbr. Halkevinin hiına

yesindc olan bu maçlardan bi
risi Alaancakta, diğeri de Halk 
sahasında olmak üzere haftada 
iki maç yapılarak mftsabakalar 
14 haftada ikmal edilecektir. 
Mektepli futbolculara Halke
vi tarahndan lisanslar dağıbl
mışbr, 

Maçları idare etmek üzere 
mekteplerden gönderilen mu
rahhaslardan Salihettin, Ka
zım, Sadi, Emin, Enver, Ali, 
Hasen komiteyi teşki etmiş

lerdir. 
Bu kom.ite ile birlikte Hal

kevi namına spor komitesi 
umnmi kitibi Ahmet Hamdi de 
çalıtacaktır. Komite her hafta 
Pazartesi akpmlan toplanacak-
br. Hazırlanan programa göre 
maçların tarih ve sırası şöyle
dir: 

13-12-34 
Alsancak ıahasmda - Lise -

Ticaret Hakem Hakkı Muallim 
mektebi 

Halk sahasında Karataş orta -
Sanatlar hakem Hüseyin mual
lim mektebi 

20-12-34 
Muallim - Buca ortası AJ

sancak sahasında 
Ziraat - Karşıyaka Halk sa

Halk sahası: Karataş - Mu-
allim 

31/1/35 
Alsancak : Buca - Sanatlar 
Halh sahası: Karşıyaka - Ti

caret 
112135 

Alsancak: Ticaret - Karataş 

Halk ıahası: Lise - San'atlar 
1412/35 

Alsancak: Karııyaka - Mu
allim 

Halk sahası: Ziraat - Buca 
21-2-35 

Alsancakta: Korııyaka - Ka
rataş. 

Halk sahasında. Sanatlar -
Ziraat. 

28-2-35 
Alsancakta: Buca - Lise. 
Halk sahasında: Muallim -

Ticaret. 
7-3-35 

Alsancakta: Karataş- Buca 
Halk sahasında: San'atlar -

Karşıyaka 

14/3/35 
Alsancakta Lise - Mualliın 

mektebi 
Halk sahasında: Ticaret • 

Ziraat 
Maçların hitamında ıampiyo" 

na Halkevi tarafından giizel bir 
ıilt verilecektir. Genç mektepli 
arkadaşlara muvaffakiyetler te" 
menni ederiz. ·--hasında ff k l w .. h d" vazife görecektir. yapmamakla suçlu Nizamettin 

las devirlerinden Ktiçük Asya muua a 0 acagına şup .e e ı- ve HUsamettin haklarında 1609 Tavzı•h 
nın an kısmının Avrupa kıta- lemez. t3u plin Türkiye'yi Av- Göz ÖnUndan AflrCI numaralı kanun mucibince ıon 27-12-34 

sından sayıldığını bilirler. Şar- rupa cenubişarki memleketleri Karşıyakada Ankara pazarın- tahkikabn açılması müddeiumu- Alsancakta: Karataş - Lise Yani Asır Gazetesi Yatı 
ki Roma devrinde, Hacılar se- çerçivesi içinde en kuvvetli da yağcı Caferin işle uğraştığı milikçe istenmiş ve tahkikat Halk sahasında: Sanatlar - Ti- 1,ıarl MUdUrlUğUne 
ferleri esnasında ve Napoleon bir faktör haline sokacakbr. bir sırada tezgahı üzerinden evrakı birinci mustantikliğe ve- caret. Dünkü sayınwn zabıta ha" 
zamanında Türkiye Avrupa kı- Kuvvetli bir Türkiyenin nüfuzu 30 lira kıymetinde bir çinko rilmiştir. 3-1-35 berleri sutununda zabıtaya ha" 
tasından sayılırdı. Aksi istika- Avrupa cenubişarki ülkesinde tası çalınmışbr. Seterihisar Cinayeti Alsancakta: Karşıyaka-Buca karetten dolayı hakkımda ta" 

bi b 1 · b Halk sahasında: Ziraat - Mual-m ettc Türklerin Boğazlar üze- ç ir suret e gayrı müsait ir Çalan Murat ogv lu Muhittin kibat yapılmakta oldugv unu Sef erihisarda orman memuru allim mektebi. 
rinden Avrupaya ve Tuna bo- tzesir husule getirecek fd ğildir. yakalanmış ve çaldığını slıyle- Celili öldürmekle suçlu Kamil 10-l-35 okudum. 
yunca nerelere kadar ileri git- ira Türkiye bir tara Iı ve si- miştir. oğlu Hamdinin muhakemesine Alsancakta: Muallim mekte- Bu hadise mürettep bir va" 
tilderi ise 1933 senesinde ya- yasal maceralara matuf politi- - -·~-~~~~~~~,.-...~~ dün ağırcezada devam edilmiş- bi - Sanatlar. Halk sahasında: ziyetin tasni suretile ihdasıdır. 
pılan habra meraaiminden son- ka takibinden uzak bulunuyor. Eğer Balkan devletleri Türki- tir. Karşıyaka - Lise. Bu cihetin tahkik ve tesbitİ 
ra umumiyetle bellidir. Balkan memleketleri birliği çer- ye ile birleşirler ise bu, biz Bu celsede milddeiumumi 17-1-35 zımnında makamı aidesine ınii" 

Bir Balkan pakti yaratmak çivesi içinde Türkiye, Fransa- Almanlar için herhalde faideli muavini Şevki Nuri adındaki Alsancak: Buca - Ticaret racaat edilmiı6r. Matbuat ka" 
hususunda Türkiyeden doğan nın hakim devlet planına ve ve ayni zamanda Türkiyeye şahit hakkında yalan yere ıa- Halk sahası : Karataş - Zira- nununun maddei mahsusa•JJJ• 
fikir, yalnız eski geopo]itik digerlerini çenber içine almak giriştiği kuruluş işlerinde müm- bitlikte bulunmaktan takibat at tevfikan dercini rica ederiıo. 

---------~-~-~-L~~~~~~~-~~~Ü~~olan~ ar•~~~e- pp~~m ~~~nm~- Wlm bkN~mM~m~" 
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Ve Bizim Planımız 
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• aı iı. • atı 2 ioci sahıttde -

Her Adam kendi branjında 
piyasayı anJıyarak belki tale
bi tahmin edebilir. Fakat bu 
talepte dipr 811Uflardaki va• 
:ııiyete göre bergün getifebilir. 
Çünkü münferiden bir işte gli
rulen inkişaf diğer işlerin de 
inkqafını hazırlar, denebilirki 
her sanat diğer bir sanabn 
mü~ekabilen iştira kuvvetidir 
(2) luıvlan emtea fiatile 
amele yevmiyesım, her ne 
babasına ohane olsan, yük
ııeltmekle babranm &atme 
pçileceği kanaabndadar ki bu 
pek yanlıı bir fikirdir. 

En fazla diişkün olan sanayi 
emteasmdan ziyade yiyecek ve 
:ııirai maıa.uJit fiatleridir. Eier 
bu malıaulibn fiab yükııe ecek 
olursa iftira kuvvetinde tah111 iil 
edecek büyük birittiaa,eaaıen 
işçi yevmiyeaiııi ve sanal mab
aılit fiatlerini yükııeltir. Bundan 
bqka miktar itibarile de bir 
tezayüde sebep olur. Yoksa 
ıun'i ııirette amele yevmiyele
rini yükıeltmek ve bu ınaretle 
bayat babehhğuu arbrmak mil
yonlarca iphin adedini fula
lqbrmaktan bqka bir teye 
yaramaz. 

Eıya fiabm takdir etmek, 
yani butanm derecelİDİ ista
bilize etmek fikrinde olanla· 
nn mlilibazalen da pek gülünç 
tilr. Bunlana f'Bdrlerine göre 
eua fiabmn ftlltiııjnj bularak 
bunu takdir etmekle meaele 
halledilccelctir. Fakat bir &at 
va11tiıiDi ı.u,i RYi,.ede takdir 
etmeh7 Ve sonra toptan fiat
lan ma .,...._... &et', ı -
nazan ibDarıa almeh? BUDda da 
müttefik değillerdir. F"aat vua
tiai hangi emtiuun heyeti mec
mua11ndan ibaret olecek? 

Buna da anlamada ballet• 
mecliler. Benlen mtlbrem ve 
bara llem olen emtia vuatl· 
ıinin lc1fi ıeJetelİ ftkrind• 
oldup Lalde bama batta dok· 
tor ücretlerile hizmetçi ayhk
larım bile ba mdebe ithal 
etmek jcLH•-dadsrlıar. Ba mek
tep erbabıma üıtinat ettiji 
prenaip ...... 

F"aatleria tereff6i iapektllb
yon we ... ,... kredi doprur. 
Fiatleria teneatlll İle borçhayu 
izrar .,. batta bon:aD adenme
ıine mani ..... e· etice buh
rana aebebiyet verir. Ba mek
tep müntesipleri "paramn kıy-
meti" ve "eıya fiatıeviyesi" ta
birleriai hemen bemeaa bir tefİD 
mukabil iki cephesi gibi kul
lanıyorlar ve efY& fiyatının yük-
1eldijinde paranm ucuzladığını 
ve paranın pahahl•fhğıada et· 
J& fiyabnın ucuzladığmı aöy
llyorlar. Bu fikri, nazari lllret· 
te ~ para kavmeti tarifinde 
belki kabul edebiliriz. Fakat 
lıa, mevkii tedavüldeki para 
-.iktarma ayar etmekle eıya 
fiyabmn takdir edileceğini İl· 
pat etmez. Efya fiyab para 
aıiktanndan bqlca birçok kuv
vetlerin tahb tesirindedir. 

1928 - 1929 ıeneainde kredi 
enfilisyonu ve borsa ıpekü is-
1onu eıham ve tahvilit fiyatı
ili yükseltirken qya fiyab dü
tlyordu. O zımın Pıofeaör 

Cossel [•]bile bonıa ıpı"'5lis
)'onlannın fa;r;lılaf!Da_. rağ

llleıı kredi mevkii tedavili
deki parı miktarımn tahdi
dine taraftar dejildi.. Hatta 

l'eııi Asır Ga.relC8iııin 14 
feft·iıı 1934 üırihli nüslıasıııdd 
•Kredi Büliimıi• bafltlrlı yau
lıu h11&u~ tzah ediltniftiı". 

(*) Bıı ıııekt~ bfr zamaıı 

tGraffa"ı. 

qya fiatini normal aeviyede 
tutmak için kredilerin tevsü 
fikrinde idi. 

Bazen istihlikın fazlalatmuın
dan ve buna mukabil istilısalin 
tenakusundan eıya fiati terfi 
eder. Umumi harpteki qya fi. 
ati ıeviyelİ bunun için iyi bir 
misaldir. 

Zirai mahsulata huıl olan 
kıtlıkta, para maktan sabit kal
dığı halde, etya fiatini degit
tirebilir. Paranın yalnız kıymeti 
de~J ayni zamanda keyfiyeti 
de e11a fiati üzerinde büyük 
bir rol oynar .1926 Senesi tem• 
muzile 1927 senesi teşrinevvel 
içinde Fransada muvki tedavnl 
de bulunan para maktan " 55 
milyar frank" arni olduğaa halde 
etya fiati yüzde 25 tahavvul et• 
m.i.stir. Çünki 1926 senesinde 
kartılıksız bulunan frank 1927 
ııenesi nihayetinde altm eaasına 
bağlanmafb. 

Bundan bqka aiyui vaziyet
lerde qya fiabnda bllyük te
mevvücata sebep olur. Hatta 
kabine buhranının bile para 
mikdan ayni kaldığı halde eş
ya fiabnda tehavviilita sebep 
eldutu her zaman f6rülmekte
dir. 

1929 dan ba ;ene kadar qya 
fiabnın ıukutımda para mikda
ruıdan ziyade dit.er iktiaadi 
bazı sebepler amil olmqtur. 
Bunlann en mühimmi gömrük
lerin yükselmesidir. G&nrükler 
bir taraftan yükııelirken bey• 
nelmilel mali muamelelerdeki· 
tev..n bunun telİrİllİ izale edi
yordu. Halbuki 1929 ıenesinde 
bu SİY.asetin iflas ettiği tehak
lmk -1' ce eaibi m-•ekıllere 
ibrac eclilmek üzere İltibsal 
edilen lataiadart zirai mahsulat 
pazar bulamadı. Bu emteamn 
fiab dllfiince ba llrlimleri imal 
edenlerin İftira kuvveti de su
icat etti. Ve bunu ıinai mamu
lattaki fiat ıukub takip etti. 

( Kari Şlklyetlerl J 
Bornova 

OtobU81erl Ne Halde? 
Bumovada oturan okuyucu· 

lannuzdan dün mühim bir fİ· 
kiyet mektubu aldık. 

Bu fikiyet mektubunda dün 
aabah Bumovadan 8 de kal
kan 358 numarah otobüs yol
culan Halkapınar& kadar toz 
yutmak ve ekıoatan ~lcau da· 
man yüzünden buranlanm h· 
kamak mecburiyetinde kaldık
lan ve ~İD camlan 
kınk oltlağıinu bildirerek all· 
kadarlann dikkat bakatJannı 
davet ediyorlıar. 

Bomovaya itJiyen otobüsler
den Mn zamanlarda fikiyetler 
çoğaldı. Hakikaten birkaç oto
büs var ki bunlarla bornovaya 
ridip gelmek İltiyenler barun
larma bkumak mecburiyetinde 
lcahyorlar. Çünkli kenarlann 
açık olmaımdan içeriye mütbif 
toz giriyor. Kınk olan camla· 
nn da derhal yapbnlınua li· 
zımdır. Behçet S.Ula Uzdan 
bu haklı dileklesin yerine ge
tirilmesini bekleriz. 

Fransızca Yunan 
Gazeteleri 

En eski Franaızca olan Me
sajer Daten ve dip Yunan 
gazeteleri Ayda (SO) kuruı mu
kabilinde göısterilen adrese 
gönderilir. 

J. Kulukuças 
Çelikli aokak 49 numaraya 

müracaat etmelidirler. Alaancak 
Karfayaka iıkelelerinde (2) kıı
naşa ııabhr. (S. 9) 1-6 (1075) 

l!ıiıdr Blleıl1 ııtfı•ı 
f 1 - 62 numarala adana 

1 numaralı ana m&Ddyetinı. 

•bşı kapah müzayede ile 
1-1-935 aaat 16 dadır. 

2 - 28 adanın 40-41 numa
ralı analan ınttlkiyetinin •bfa 
kapah mGzayede lle 1-1-935 
aaat 16 dadır. 

3 - 28 adanan 45-46 numa
ralı arsaları mülkiyetinin aabfa 
kapah müzayede ile 1-1-935 
uat 16 dadır. 

4 - Küçük demir hanı kar
flllnda belediyeye ait 8 numa· 
ralı dükkimn aenelik icarı açık 
müzayede ile 1-1-935 saat 
16 dadır. 

izahat için baı kitipliğe it· 
tirak için de söylenen gü· ve 
aaatte depozito makbuzlarile 
belediye encümenine müra· 
caat. 11-21 5344 (1073) 

- 28 numarala adanın 34, 
35, 36, 37, 38 ve 39 N. h ar
saları mülkiyeti kapah zarfla 
221121934 saat 16 da ilaale 
edilecek izahat için bqkltip
liğe iştirak için de söylenen gün 

ve aaatta. depozito makbuzla
rile belediye encümenine mü
racaat. 30-11 5191 (1015) 

Göz Tabibi 

Lütfü. Kır~ar 
Memleket hastane81 

giz hulallldan mUte
haası81: 

İkinci beyler sokağı No. 65 
Telefoa : 3055 

746 s. 7 

Satılık Hane 
Bomovada Asını bey soka

fmda 2 namara1ı baDe atalak
tar, Görmek iÇİn Kllrt Ömer 
aokağıada kunduracı Cemal 
efendiye pazarlık için de Yeni 
A.ar gazetesinde Zühtil efen-
diye m&racaat. 5-2 

G.,..ı ............ Ac* 
Artta a bana 

T.. Malak... ""lk'tlpll
tind•: 

Tirenin yeai cami civaruada 
eskid Eaat PYDt ve Tıreain 

Bahariye mahıl'ulnden mllte
veffa İbrahim Cemal bnA 
Emine hanımm pyian mata
aarnf bahmduldan malaallei 
mezkıirda ve ikinci kara kunıa 
aokafmda kJin tarafları aafı 
Yalfl!l otlu Haa Mehmet ve
resesi aolu arkam ve cephesi 
tarikiam ile mahdut ve yüz 
lira kıymeti muhammeneli bir 
hane tak8İmi kabil ohnadığıa
dan aablarak ıuyuun izalesine 
kP.rar verilmit olmakla bermn
cibi karar 2-1-935tarihine mil· 
sadif Çarıamba günll aaat on 
bette Tira mahk •me bqkl
tipliği tarafından ilaatel lcat'iyui 
icra kıbnacaictar. Arttırmaya 

iştirik için yukanda yazah kıy
meti muhamır.enenia yüzde yedi 
buçuğu nispetinde pey akçesi 
veya milli bir banka teminat 
mektubu tMdi edilecektir.Gös
terilen giİDde arttırmaya ifti
rak edenlerartbrma şartname· 
ıini okumq ve lnznmlu ııııtle
mab almıı ve bunlan tamamen 
kabul etmi' ad ve itibar olu
nurlar. Tayin edilen glbıde 
işbu gayri menkul üç defa ba
ğınldıktaiı aonra en çok arttı
raaaa ihale edilir. Ancak art
brma beaeli muhammen kıy
metin yüzde yetmiş beıini 
bulmazsa en çok arttıramn ta
ahhlklii baki lc•lmık üzere 
arttırma on bq gl1n daha tem• 
dit ve on bqinci glbıü ayni 
aaatta yapdacak arttırmada 
bedeli mubammealn yüzde yet
miş bqiııl bulmadıkça yapd

.. maz ve ahcı taahhtıdthıden 
kurtulur. 

Gayri menkul kendiaine 
........ ldııiiaıııdedıaııl'veya 
verilen melail içinde parayı 
vermezse ihale karan feıho
lunarak kendilinden evvel en 
yübek teklifte bulunan kimn 
almap rlll olursa ona olmazsa 

-60- 0. Tlirkçe !wtıJıJdat 

- Jile • Sağlamlalr - i kat'i - 1. Kadapa 
- olmak - 1. Arkayı ol· 2. Katkas 

• mak 2. D6lenmek 3. Gii- - name - 1. Bildirgü-
vcnınek 4. İnanmak 5. İtan- lllk 2. BllJllrultu 3. Salım 
mak 4. yarht · 

Emir - 1. Ata 2. Bey - ber - 1. llPrc.a 2. 
(Amir, kumandan man.) 3. Td ... . 
Han 4. Kağan 5. Kayamlak - (ıı ID&D ft, İtler 2. 
6. Tarhan Yumuı 

- i - Beğlik Eınaal - 1. Bqdaf 2. 
Emlik - 1. Yetili (Ma- Bektq 3. Beydq 4. Bikdet 

likAne, doınaine maa.) 2. 5. Dendq 6. Benzer 7. Et 
Yurtlalc 8. Hendef, Rntef 9.Kokdat 

- ini k.Ybetmek - ~ 10. Kıardq 11. ôtnr, övtir 
kılmak (Ehli mnüt ahbap man) 12. 

Emniyet - 1. Aınır 2. Sanar 13. Sınar 14. 'hy 15. 
Bayaal 3. Düzealik 4. Gü- Taydaı 
venme 5. inam 6. inan 7. - Soymak - Tayaıa-
lııaaıç 8. Korlaumlak 9. mak 
Tebit - siz - L Benw'liz, 

- etmek - 1. Ayınmak benzeri. yok 2. .Epiz, eti 
2. Belbaf::.~ 3. Gııvea- yok 3. Garlllmecf:ik 4. • Kıa. 
mek 4 k 5. Tutuz- 5. Oğşay11z 6. vlmadık 
mak · · • Emtia - 1. Kalın (geline 

· - albna almak • 1. Ba- verilen mebJii ve eıya man) 
runak 2. Barmclınaalı: • 2. Tavar (Davar demektir. 

- baht - Kirtrünçlüt Eski bir medeniyet merha-
- gelmek - Kanıkmak lesinde mal dav~dan ibaret 
- i klmile - lna;, laaak aayılırdı.) 3. Tever (Tavann 
Emr - (F.mir) (Buyruk baıka ıekli) 

man) 1. Bayru;, Buyruk 2. - i menkule - Gatilrdü 
8uJ'D11'&11 3. Buyunıltu(emir- Enamil - 1. Enaek 2. 
name man) 4. Buyurma 5. Parmak ucu 
Çarlağ 6. Kutkaru 7. Sap 8. Enaniyet - 1. Bealik 2. 
Saruv 9. saz 10. Teydilc 11. Benven 3. Ekelenme (Sa
y akkana 12. Yar 13. Y arlığ hiplik gururu göıterme man) 
Yarlık 14. Yuınut 4. Menmelki 5. Özlük 

- etmek - 1. Buyur- Encam - 1. Son 2. Son 
mak 2, Karçunlamık 3. Ke- uç 3. Tikiı 4. Va"ara 
setmek 4. Kisetmek S. Kot· Encümen - 1. Caakı 2. 
mak 6. Pqkannak 7. Pa- Danıtık 3. Dense! 4. Öbek 
yurmak 8. Yakkarınak 9. Endabt - 1. Atım, abf 
Yarblcamak 2.Atma 

- e itaat etmek - Buy- - etmek - Atmak 
ruk tutmak - mtısabelc ___ A._ 

lnnir Milli Erı'lak MücDirliğiio
deuı 

Baca apfı mahaDle Lira 
Belediye caddelialde 65 uki 75 taj numarala kabvelwı• 150 
llecicliye .. 112 aaumaralı • 200 
Nallıeat Mehmet aokajı 46 eski ınunara1ı farın SOO 

• " " 48 " 32 taj numaralı dilek•• 100 
Çay aokağa 4 eski 2 taj mamaralı dlikkiıı 200 
Dokuz çqme aok:ığı 27 eski 19 taj numaralı dllkklaa 200 
Zambak aokağı 2 eski 2 taj namarah dülckiaa 100 

Baca yukan malıalle: 
laatilcam aokağıada 31 aaınarah dBkk•a 40 
Zafer aolcağında 62 eski 48 taj aaumarah kahvehane 550 

" " 7 " 7 " " dlikkh 200 
Bardakçılar sefahat sokağıada 21 eski 23 taj No. la dükkan 350 

" " " 19 " 21 " " " 350 
Bomova Topçukuyu ıokağıada 9 numaralı dükklaa 200 

" Şadırvanlı çartıda 21 eski S taj numaralı dllkklaa 150 
Yakanda yazılı emvalin mülkiyetleri pefin para veya mübadil 

ikinci tufiye koponile ödenmek üzere 20/12/934 Perşembe günü 
aaat 14 de ihale edilmek üzere müzayedeye konulmuştur. Talip
lerin o aaatte Milli Eıulilc miidtırllliine müracaattan. 5186 (1071) 

Türkiye Ziraat Bankası İzmir Şu
besinden: 

3-12-934 tarihinde açık ıırttırma ile iha!e:eri yapılacağı 28-
11- 934 de Anadolu 29-11-934 de Ticaret 30-11-934 de Yeni 
Asır 1-12-934 de Milli Birlik gazetelerinde ilin edilen Yunanla 
emvalinin ihaleleri 26-12-934 tarihine pazarhğa bırakılmıştır. 

Sabı gayri mübadil bonosu veya pefİD para ile naklen yapılar. 

Kıymeti muhammenesi ikibin lira veya daha ziyade Jlan em-
valin ihalei kafiyeleri istizana tabidir. Malan sahldığı seneye 
ait devlet vergi ve belediye relim veaair bütün masraflar mfit
teriye aittir. lstiyenlerin yüzde yedi buçuk teminatlarila birlik
te ihale günü saat 14,30 da Ziraat b••ka11na müracaatları. 

hemen onbet gün mllddetle 
arttırmaya çakanhp en çok art
tırana ihale edilir. ilk ihale 
aramıdaki fark ve geçen gün

lerin yüzde betten hesap olu
nacak faiz ve diğer zararlar 
aynca bükme hacet kalmak
sızın memuriyetimizce milfteri-
tla tablD olunur: i 

Yakanda ev.arı yaıllı bir 
hane 211/935 tarihine mllladif 
çarpınba günll saat on bette 
Tire mahkeme bqkltiplipde 
uhlacaktır. 5338 (1072( 

(5257) 

Sahlık Depo · 
İkinci kordonda Eski gümrük 

sokağında (6) numarala depo 
aablakhr. 

iki kattan ibaret olup birinci 
kab pyet mit ve ikinci lcab 
iıe depo olarak knUanılmaj'a 
elveritli bllyük bir aaloa ve iki 
~llröyu muhtevidir. Taliplerin 
ikinci kordonda Kardiçalı Hü
ıer.in bey hanında Umum ra
zeteler bayii Hamdi Bekirbeye 
müracaattan. 51-15 ... 

, Oz Tllrkçe karJılıklar - 5/ -~ 

Efza - ( Keiimelerin so- 11nmamak 7. Yenilemek 
nuna gelerek ıu manaları - ini kaybetmek-Tav• 
verir) 1. ÇotaJtan (lilrureha saınak 
ıevinç çoğaltan) 2. Artıran, - li - 1. Batla 2. &t
arttınr {elemefza = llzüntü hca 3. Bedük 4. Buldu S. 
arttıran; zevkefza = tad art- Büyük 6. Değerli 
brır) 3. Katan (ruhefza-ca- - siz - 1. Alı, Alu 2. 
na can katan) Çağhk 3. Değeniz 4. Kliçlik 

- luk - 1. Artıklık 2. 5. Savan 6. Sin. Sin 7. Su-
Bolluk 3. Çokluk dan 8. Uaan 

--- olmak - 1. Artmak - Iİz olmak - 1. Ba-
2. Bollanmak 3. Çoğalmak anmak 2. Sinmek 

Eğer - (Şart edab) 1. Ehi ,..... (Ehil ) 1. Bece-
Abam 2. Aban 3. Apam 4. rikli 2. Bulgan 3. CititJi 4. 
irse S. ise - ae ( Türkçenin Elinden gelir S. Genez 6.lye 
bu eki (eğer) s6zünü lllzum- (aahip, malik man) 7. Tuttu
suz bırakmaktadır 6. l.ter ğaanu koparır 8. Uz -J. Yarar 
(ger.ık man) 7. Kaçan (za- 10. Yarah 11. Yatman 
man man) - görmek - Er sömİek 

·Egzama - Gidegen - Kalmak - 1. Tığrat-
Ebali - (ahali) 1. Elkün mak 2. Yetiıtirmek 

2. hgün 3. Türü 4. Yilü 5. - iyet - 1. Becerik,be-
y on ceriklilik (maharet man) '.!. 

Ehemmiyet - 1. Ağırlık Elinden it relirlik 3. Erdik 
(siklet, vahamet man) 2. Bn- 4. Ertem S. Uzluk 6. S51 7. 
yüklük ( azamet, cesamet Yararlık, yararlılık 
man) 3. Değer, değerlik - i beyt - 1. Çoluk 
(kıymet man) 4. Gerekli çocuk 2. Ev, Ev bark 3. 
serelcik (lüzum man) Ocak 

- vermek - 1. Aldır- - i hibre - i vukuf -
mak 2. Bayık olmak 3. Çok- 1. Bilgöiçi 2. Bilirler, İf bi
samak 4. Dımmak 5. Eser- lirler 3. Piliğ kiti (Bilikli 
mek 6. Eskermek 7. Esle- kişi) 4. işten anhyanlar 
mek 8. Eymenmek 9. Ez- Ehli - 1. Ala,a (eğere, 
rrmek 10. Gilleamek 11. ııeıaere allflınlan hayvan) 
Umek 12. l.kermek 13. in- 2. Ahtık 3. Bayırgı 4. Elcik 
damak 14. Kazplanmak lS. S. Elcil 6. Eldem 7. Evcil 
Kulak a-ak 16. Ônemek 8. lidi 9. Ôğür 
17. Sayımumak 18, Sayla- - hayvanat - hki (siırü 
mak 19. Tinınmak 20.Tbmak man) 
21. Undamak - olmayan - Boz 

- vermemek - 1. Aldı- - lepııek - 1. Elcir· 
l1f etmemek 2. Aldarmamak mek 2. hqmek 
3. Ezpnnemek 4. Kqtemek - leftirilebilen - Ot· 
5. Kalak a-amak 6. Tav- • e 
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ŞA_RL. PRIMUS ·, ··· ,: ~· r -~!>"~ . :. 
Bu ismi lzmirde Ve Ege ~ w • B:J" /JJ~ .. --"" 

1 
mıntakasında tanımıyan yoktur. fi.> 

1 

• ~j'J 11' .~ ,,.._,. ;; 

Elbise Temizleme 
Ve Boyahanesi SARDA 

Son sistem buharlı Amerika? mak~elerile [' ~ · --~~ ~.'J. 
boy:ı yapa_n biricik müessesedır. T esısatının t~·,.. f~ . .x lll' : 

Bayram Münasebetile Fiyatlarda Fevkalade Tenzilat 
lzmırde eşı yoktur. ·. ;;,rr ,.. :' , 

Kostümlerinizi, roplarınızı , fötr şapkalarınızı ' '11' ~ • .. ·.·ı.i ... ·.·.···. 
bilumum ipekli kumaşlarınızı bozmamak az mas- . • '• •. 
rafla ve yenileştirmek ,için Alınanyanın meşhur : \ i 

Avrupada, Gilet, Keler, Puyan boyahanelerinde uzun müddet sta j gören Parisin 
elbise temizleme ve boyama odası tasdiknamesini haiz ve beynelmilel 

temizleme ve boyahaneler federasyonu azasından 

kimya fabrikalarından I. G. fabrikasında ihtisa- . · .. ··ı.··.··.•.· .. '.1 ı sını yapan ve herkesce tanınmış bulunan · ·.• 
S A R D A Elbise temizleme ve boyahanesi IZMIR de de 

çok nam kazanmış bir müessesedir 

ŞARL PRİMUS -» j. 

Müessesesine Veriniz 

Tesisatı son sistem Alman, Amerikan makinelerile mücehhez olan bu afelyede bu 
kerre icat edilen yepyeni b i r usulle her türlü kadın , erkek elbiseleri 

ipekli, yünlü, kumaşlar tanınmıyacak bir şekilde boyanma ve temizlenmededir 

BAYRAM MÜNASEBETiliE 
Fiyatlarda F evkalii.de Tenzilat 

ADRES • SAMANİSKELESİNDE 
Bayram münasebetiıe Yapılan Mühim TenziJattan 

lst19ade Ediniz Ve Koşunuz 

. • IŞ Bankası karşısında 
KARDICALI İbrahim Hanında 

Telefon : 3449 
1 ADRES : Mimar Kemalettin caddesi İstanbul han No. 21 

Telefon şirketi binası karşıııında 

2 - 15 (1068) 

Ankara Birası 

Umduğumuzdan Üstün Çıktı 
~~~~~~~~-.. ı~~~~~~~~-

U cuz -Temiz Ve Sıhhi Bir Gıdadır. 
Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdür .. 

Aydın Demiryoiu Umum 
MUdUrlUğünden: 

12-12-1934 Tarihinden itiba· 
ren Seydiköy trenlerinin aşa
ğıda gösterilen saatlerde işli
yecekleri muhterem halka ilan 
olunur. 

Alsancaktan hareket: 

Her gün 
Perşembe günleri 
Perşembe ve cumalar-

dan maada 

lzmirde acentamız yoktur. Beş sandıktan yukarı her ticarethanenin 
siparişini kabul ediyoruz. Ankara Orman Çiftliği ı\1üdürlügüne nliira
caat. Fazla izahat için lzmirde Ege Palas ve Şeh;r gazinosu nlüsteciri 
Türkmenoğlu ı\1urat beyden alınabilir. 

Perşembe ve cuma günleri 20,40 
Seydi köyünden hareket: 

Her gün 
Perşebme günleri 
Perşembe ve cümalar-

S. D. 
8,50 

12,25 

~ . ~ . . . . . ·. .: :. . ~ . dan maada 16,05 
Perşembe ve cuma günleri21,45 

~t'tro':ru~~n i?;b;:f~~e~~- ~OK TOR Doktor 

Dr. mDiölf r· A i Hatıp Oğ. Es at Kemal Şa~ir 
§ 1063 numaralı portakal ta

rifesidir. 

1 D•lllli Hut•lıklu M I k t h t . 
Mütehassısı e~ e e .?s anesı 

13-12-934 tarihinden 31-3-935 
tarihine kadar Sultanisardan 
İzmire taşınacak portakalların 
beher tonundan 1092 kuruş üc
reti nakliye alınacaktır. 

Cilt, Saç, Frengi ve H al h .. ... 1 Dahıliye Mutehassısı 
Belsoukluğu ve te- ast arını er gun og.e· Muayenehane Birinci Bey· § 1064 numaralı pirinç kırın

tısı tarifesidir. nasUI hastalıkları ~en sonra Beyler· Hacı ler sokağı numara 36 Tele-
mUtehassısı imamlar sokağında fon 3956 13-12-934 tarihınden iş'arı 

ahire kadar Kuyucaktan İzmi
re taşınacak pirinç kırıntısının 
beher tonundan 900 kuruş 
ücreti nakliye alınacaktır. 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı ( Elhamra si
neması arkasında ) 55 nu· 
maraya nakletmiştir. (1145)h3 

No. 12 - Şifa Yurdunda Evi Karantina tramvay 
kabul ve tedavi eder. caddesi karakol karşısında 

Telefon No. 3331 No. 596 Telefon No. 2545 

-58- Öz Türkçe karşılıklar 

Ehven - 1. Ankıtrak 2. - iyet - 1. Basım 2. 
Az, en az (ehveni şerreyn· Çokluk 
İki kötünün en azı) 3. Cün • Eksibe - 1. Kumul 2. 
4. Geğizerck 5. Genzer 6. Y elkum 
Kolay, daha kolay, en kolay Eksper - 1. Bilem, bilir 
7. Pelen 8. Ucuz, daha ucuz 2. İş bilir, işten anlar 
en ucuz. 9. Y eyni (hafif Ekül • 1. Abut 2. Acı-
man) man 3. Apsa 4. Aşamsak 

Ejder, Ejderha - 1. Ev- 5. Boğaçacı 6. Boğazına düş
ren 2. Ker 3. Eü (yıl adında kün 7. Calmavuz, Calmıt 8. 
kullanılır) 4. Lü: Lüy (yalnız Cutkuç 9. Çok yiyen 10. Ey
yıl adı olarak kullanılır) 5. nehan 11. Gınık 12. Hann 
Nak yılan 6. Sazagan 7. 13. Harkul 14. Hıra 15. 
Yılan Honluk, honnuluk 16. Obur 

Ekabir - 1. Büyükler 2. 17. Pisboğaz 18. Sümdük 19. 
Erenler veğleri 3. Kocalar Tamaksav 20. Y eyeğen 21. 
4. İleri gelenler 5. Sayılır Yiyici 
kişiler 6. Ulular El'an - 1. Daha 2. Ka-

Ekal - 1. Azrak 2. Da- lı 3. Şimdi, şimdiye değin 

ha az, pek 3. En az 4. U~ 
- li - 1. En aşağı 2. En Elastiki - 1. Esnek 2. 

azı Esner 3. Pişi 4. Sündürük 
- li kalil - 1. Azdan az 5. Süneç 6. Tep kir 7. Top-

2. Çitmik (Üzüm salkımının lanıp çekilir 
küçük parçaları man.) 3. - · yet göstermek -1. Es-
Dumduk nemek 

Ekber - 1. Büyükler 2. Elbet, elbette - 1. En 
Büyük 3. Daha büyük 4. gücü 1. Eninde sonunda 3. 
En büyük 5. Pek büyük 6. Ne olursa olsun! 4. Ösünde 
Ulurak 5. Üzkes 

Eki - Yiğ Elbise - 1. Alık 2. Boy-
- etmek - 1. İbimek 2. baş 3. Cöbrek 4. Don 5. 

Yemek 3. Yimek 4. Yut- Eğindonu (Eğin = omuz, sırt) 
mak 6. Eğnim 7. Enil 8. Estek 

- e salih - 1. Yenir, ye- (Yk: Üstelik, üste giyecek 
nebilir 2. Yiygülük şey) 9. Eyinbaş (Eğin = 

Ekser - 1. Çoğrak 2. omuz, sırt. Eğinbaş "Üst 
Çoğurak 3. Çok 4. En çok baş,, gibi) 10. Gerdirek (Ge-
5. Eyregirek, eyrekrek 6. !inlik elbise man.) 11. Gey
Eyrek, eyreik 7. Küprek 8. gi, geygül 12. Geyit 13. 
Öğüş, Üğüş 9. Öküşrek 10. Geysi 14. Giyin 15. Giye
Üküşrek cek 16. Giyek 17. Gisi 18. 

- iya - 1. Çoğu 2. Ço- Giyim 19. Kedim 20. Keyim 
ğunca 3. Çokçaca, çokçala 21. Kinç 22. Kiysi 23. Ku-
4. Eyreği 5. Köpici şam 24. Kuşaııb 25. Pıaat 

s. 7 (363) 

Öz Türkçe karşılıkla!_ - 59 -

26. Soyka 27. Ton 28. Uh- Em'a - 1. Bağırsuk 2. 
rağ 29. Yaza! (Güzel elbise Bağırsak 3. İçeği 
man,) - i galiza - Kalın bar-

- i resmiye • 1. Gişilik saklar 
2. Kişilik giyesi -i rakika - İnce bar-

Elektrik - Yaldırayık saklar 
Elem - 1. Acı 2. Acık Eman - Uça (Himaye 

3. Ağrı 4. Ağriken 5. Bosuş man.) 
6. Boşar 7. Bım 8. Çor 9 - dilemek - 1. Ayağına 
Kaygu 10. Osunluk 11. Sa· düşmek 2. Bayım vermek 3. 
ğış 12. Sak·nç 13. Sancı 14. El bağlamak 4. Suç dilemek 
Sızı 15. Sizik 16. Tarluğ 17. 5. Yalvarmak 
Tasa - vermek - 1. Korku-

- vermek - 1. Acımak sunu gidermek 2. Suçundan 
Acıtmak 2. Ağırtmak 3. Bor- geçmek 
çumak 4. Boşmak 5. incit- Emanet - 1. Oruncak 
mek 6. Sızlatmak 2. Urunca, Uruncak 3. Ve-

- verici, Elim - 1. Acı sek. 
2. Acıklı 3_ Ağrıtan 4. Ko- - etmek - 1. İslermek 
yak (Müessir man) 5. Yürelt 2. Ismarlamak (Tevdi man. 
sızlatan, yürek yakan Allaha emanet olsun = Tan-

- li 1. Göynük 2. Ku- rıya ısmarladık) 3. Orun-
nuk. caklamak 4. Tapşırmak 5. 

- zade - Acı görmüş Tuzmak• 
Elhaletü hazihi - 1. Bu- Emare - 1. Beldek 2. 

gün 2. Bugünkü günde 3. Belge, bilgi 3. Belgü 4. Bil
Şimdi gilik 5. Bilgürme 6. Düvek 

Elhasıl - 1. Söz öğüş 2. 7. Engez 8. İm 9. İpucu 10. 
Sözün gödeği 3. Sözün kı· İz 11. Beldek 12. Pelek 13. 
sası Belgü 14. Tutamak 15. Uvar 

Elhazer - 1. İken, iken- Emaret - Beylik 
de 2. Sakın Emel - 1. Dilt:k 2. Gü-

Eltaf - 1. Çok güzel der 3. Güt 4. İstek (Arzu 
pek güzel, en güzel 2. Çok man.) 5. Kınış 6. Sanglç 7. 
sevimli, pek sevimli, en se- Umaç 8. Umma 9. Umu 10. 
vimli Umunç 11. Umut 12. Ülgü 

Elyak - 1. Çok uygun, Ülkü 13. Yaştak 14. Yetek 
pek uygun, en uygun 2. Çok Emin - 1. Arkayın 2. 
yerinde, pek yerinde, en ye- Baz ~- Cin, Çin 4. Dinç 5. 
rinde Enç, inç 6. Güni 7. Güve-

Elyevm - 1. Bugün, 2. nili~ 8. İnal (Mutemet man.) 
Bugünkü giİn, bugünkü gün- ?· inam (Emniyetli ma?.) 10. 
de 3. Şimdi Inanmalu 11. İnanç 12. Işançlı 

Elzem - 1. Becit 2. Ge- 13. Korkusuz 14. Seziksiz, 
rek 3. Gerekli aiziksiz 15. Sınailıt 16. Tarı --

Dahiliye 

DOKTOR 

ZEKAi IBRAHIM 
Muayenehane: İkinci Beyler sokağı No. 45 Beyler hamamı 

karşısında. 

Cumadan maada 3-6 ya kadar 
Telefon: 3806 

San in 
Yen neslin

ve bütün kibar 
halkın diş ma
cunudur. 

SANıN'i 
Bir defa tec

rübe etmek ona 
ömrü oldukça 
alışmak demek
tir. 

SANIN 
Dişlerini :ı:i 

beyazlatır, par
latır, diş etleri
m kuvvetlen
dirir. Ağzınıza 
ferahlık verir, 
dişlerinizin çü
rümesine mani 
olur, gayet sıh
hidir. 

Sanin 
Diş macunu 

Umum Hastaların ~azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğum 

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci· 
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur· 
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TÜRKİYENİN YEGANE MÜESSESESİ VE ESERLERİ 
İLE RAGBET ve İTİMAT KAZANAN SÜN'i AZA AMİL 

MÜTEHASSISI 

F ahri Blza 
Bey tarafınnan yapılır. 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 14 - 16 
kadar. 

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 

İzmir İkinci İcra Memurlu

ğundan: 

Bir Borcun te'mini için hac· 
zedilen bir piyano ile bir çok 
hane eşyası 11/12/934 Salı gü-. . 
nü Manifaturacılarda saat onal
tıda açık arttırma ile satıla-

20- 20 (355) S. 7 

caktır. 
Mahcuz % 75 ini bulmadığı 

surette ikinci arttırması 15· 12 
934 cumartesi ayni mahalde 
ve aynı saatta yapılacağından 
istekli ol.anların müracaatları 
ilii.n olunıır. 

5346 . (1069) 
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MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Aua~ 
Sahibinin Sesi 

• 

lkametklbını Birinci Kor
onda Tayyare Sinemua civa-

EN SON ÇIKAN PLAKLAR 
.. 

nnda 222 Numaralı eve nak~ 
letmiştir. Hutalaruu esimi 

Fahire Hanım va Hasan Bey Müzeyyen Hanım -
gibi ikinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

1795 Aman beyim. Duet 
Kadın kıyma canıma 5 AX - 1799 Hicaz şarkı. Nazlı kadın 

Hicazşarkı. Sevdamı di · ---- anlatamaz --- Saadet Hanım Emel Celal Hanım -
Evin Telefonu: 3053 

Muayenehane Telefonu: 345 
H. 3 25 

1796 Sevgilim bu akşam 
Hicaz şarkı. Ağlamış gülmüş 

5 AX 1800 Uşak şarkı. Sevda o kada 
S: Uşak şarkı. Gel gel -: Mahmure Handan Hanım 

Doktor MUferref Hanım ---- AX1801 Uşak şarkı. Endamına-bayıldım 
Şetraban şarkı. Titretti beni --------1797 Ey nazlı çiçek 

Seviyorum ayıp mı dır A. Rıza ünal Süheyla Bedriye Hanım 

DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHAS8181 

-----------
Ax 1802 İzmi~. Bergama türküsü 

Gokçe karga olaydım 
Süheyla Bedriye Hanım ve Sllkı B. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ucıızluk Dilci lltbaiısı Bilgi 
Teırizlik 

lrgat Pazarında A~lzler Sakalında 

l\1atbaası 

Sür'at 
Ege ınıntakasının en büyük ve en temiz, en seri en ucuz 

iş yapan matbaasıdır. l\1üşterilerini 

Kolaylık Defter, Kart. Mektupluk Kağıt, Zarf, Makbuz, Fatura, Kitap, Risale, 
Afiı Ve Sair Her Türlü Evrakı Matbua Basılır. 

Memnun 
--~-

Bilgi :gır (Jok Şlrketlern llisse Senetleri Biri 
JKatbaasinda Basılmıştır. 

Etmekle 

Jftihar Matbaasının -- -- - - - ------ ---

Prensibidir 
" 2640 ,, Numaraya 

Telef on Edilince Sıpariş Kabulü için l\1enıur (iönderilir. 
Eder 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

iZ Mi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketın l\1 11, . z " ~ l•'ııhrıkıt~ı: t zıııırtlı• llıtlkapını:trdadır 

Yeril Pamuğundan At, 1 aygore, Klipekbof, De{]lrmen, 
Geyik ve L 'Jllala· Markalarım tıavı lıer ııevı J\n ı·ot 111~zı 
imal t•ylMı11 kıt' nlup mıdları Avı upıuıın nyni tıp 111011r1u 

catmR faiktır 

Telef on l!fo. 2211 va 308'7 
Te!g~·af adrt::sı: B&J'rak lzmir 

c it 1 

D o y ç e Or i ya n t b an k 
Dl~ESilNER BANK ŞUBESi 

IZBliB 
.~lEHK.K.ıI : BEJU,I~ 

Almanyada JlfJ Şubesi Mevcuttur 
He. maye ve ıbtiyat ttkçesı 

165,000,000 Hnyhsmnrk 
l'ıirlnyedo ~nhelt~ri: 1 "TANBUL ve IZl\11 H 

.M ıMırtln Şuhelerı : K A Hl HE ve 1 l{ END EH 1 Y h 
Her tiirlii hnnka ıııuaıaelatnı ıfa ve kabul eder 
• AL\lAt-,YAH ,\ st'yahat, ıknmer, ıalısil ve Raıre 1çırı 

ı·tn· .. 11 ~..rnıtlA JU:OJSTRR'.\1AHK satılır.> ( lı-1) 
- ''111·_. ·' . • ... . • .. ,_ . • 

ŞiRKIS-ı~i 
FABRiKASI MAMUIL.A1·1 

IZMIB 
Yeni çıkan yazlık ve mevsimlik her çeşit kazmirleri 

toptan satışa arzedilmiştir. Gayet sağlam, şık ve zariftir. 
SATIŞ DEPOSU: 

Yeni Manifatuı•i c~ıard• 3 numarslı 
Cad. No. 8 Telef on rto. 3!!42 

502 h - 1 

ALGOPA 
Diş Ve Baş Ağrıla
rı için En Faideli Ve 

Tesirli laç 
( A'~opan Cevat) dır 

( 1 - 6 -12 ) lik teneke kutularda ve orjinal amba
laj~a her eczaneden isteyiniz. 

--~-~-===~====:::;::::::;::~ 

Toptan Satış Mahalli : 
Istaııhulda Bahçckapısında 

ZAMAN 
ECZA DEPOSUilUR 

Ş ~hrrmiz~et.I Ecza Des:olarlle Eczanelerde 
Vardır. lsrarla ALGOPANI lsteylnlr. 

l ıı~ıaatını~ı~ııı atıdekı ıhttyllçlarıııızı pek unuz f rnthırla 

remırı etmek ıstersenız Halını a~a çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
ııc·areılınneRinA müracaat e<lınız 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve heı ner ! çlçekll 

Çını ve levazımı sıhhiyeden liiı halat ve bunların 
te/errüatı envaı banyolar ve termosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalızasyon için demiı dökme borular 
ve lngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

Fıvatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, Batan ••rk•l•r 

En MDeall Şer•itle 
••i•z•mızd• S•tıhr 

1 

KIŞ f.;EI.1DI 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

B1ü.Yi:K FIRSAT 
Topan Halis Zon~uldak 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 

Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 
Ticarethanesinde bulacaksınız 

Silindir için : Spesiyal Zonguldak kalitesi de gelmiştir. 
ingillz Antrasit : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Satı' mahalli : Kestane pazannda No. 10 
885 Telefon 3937 

TELEFON : 3882 

Jstanbul Li~eler Aiım, Satım 
Komisyonundan: 

Komisyonumuza merbut Haydarpafa lisesinin 1200 ton Kriple 
maden kömürü ile yazı tahtası, sınıf dolabı, iki tekerlek üzerinde 
üç parçadan mürekkep merdiven, yazıhane, ilan tahtası, yemek
hnae dolabı, kanepe koltuk takımı ve yemek masalarının 19-12-
934 tarihine müsadif Çarşamba günil saat 15 te ihale edilmek 
üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin 

şartnamelerle resimlerini görmek üzere İstanbul erkek lisesindeki 
komisyon kalemine ve münakasaya iştirak edeceklerin de temi-

natı muvakkate makbuzlarile birlikte komisyonumuza müracaatları. 

3, 7, 11, 15 5210 (1031) 

B 
v 1 ''' agcı ar ..... 

Bağlarınızdan yüksek ve tam verim alabilmek için dünya 
bağcıhğında muvaffakıyetle kullanılan 

Kimyevi Bağ Gübresi 
nden sizin de kullanmanızı katiyetle tavsiye ederiz. Ecnebi 
rakiplerimiz sırf bu sayede bizleri vurabiliyorlar. 

Pek az masrafla bağlannızm verimi artacağını ve üzümün 
cinsi de yükseleceği muhakkakbr. 

Otuz seneden beri mücerrep gübremizi kullanmakta olan 
komşularımız ayrı ayn ve canlı şahitlerimizdir. 

Adres : HACI DAVUT ZADE RAHMİ 
Avrupa Kimyevi Gübreleri Umumi Deposu 

Yemlf ça.-.ısı Cezalr Han 
13 - 30 Telefon : 3809 İ Z M İ R 



SahHe t2 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
FRİESLAND motörü 15 birinci 
kanunda bekleniyor 18 birinci 
kanuna kadar Anvers, Rotter
dam Hamburg ye Bremen için 

yük alacaktır. 
MOREA vapuru Anvezs, 

Hamburg ve Bremenden yük 
çıkarmak için son kanun ipti
dasında bekleniyor. 

]OHNSTON LİNE L TD 
Liverpooi 

DROMORE vapuru 22 1 ci 
kanunda bekleniyor. Liverpul 
ve Anversten yük çıkardıktan 
sonre Burgas, Varna ve Kös
tence için yük alacakbr. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
AUGUST LEONHARDT 

vapuru 25 ilk kanona doğru 
bekleniyor. Hamburg ve An
versten yük çıkardıktan sonra 
Anvers, Rotterdam ve Ham
burg limanlarına da hamule 
alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 

F ratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

STELLA vapur elyevm lima-
nımızda olupl3 kanunuevvelde 
kadar Anvers Rotterdam Ams
terdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

CERES vapuru 12 kanunu 
evvelde beklenmekte olup ha
mulesini . tahliye ederek Bur
gas, Vama ve Köstennceye 
hareket edebektir 

CERES vapuru 26 kanunu 
evvelden 31 kfmunuevvele ka
dar Anvers, Rotterdam, Ams
terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LİNİEN 
ROLAND motörü 24 ka

nunuevvelde beklenmekte olup 
Rotterdam, Hamburg, Copen-

hagen, Dantzig. Gdynia, Go
teborg, Oslo ve lskandinavya 

FERNEBO vapuru 21 kanu-
sanide Rotterdam. Hamburg 
Copenhage, Dantzig, Gdynia 
Goteburg, Oslo ve İskandi-
navya limanlarina yük alacaktır. 

Yeni Asır 

Oliver Ve Şii. 
LiMITET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCi 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 
T AHLIYE İÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
EG YPSIAN vapuru on bi

rinci kanunda Liverpool ve 
. Swanseadan 

THURSO vapuru 25 birinci 
kanonda Hull Londra ve An
versten gelip tahliyede buluna
cak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük a 'acaktır 
DEUTCHE LEV ANTE LİNİE 
TAHMİL tç:N BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
ARTA vapuru 2 birincı ka

nunda Hamburg, Bremen ve 
Anversten gelip tahJiyede bu-

l lunmuştur 
f NOT: Vürut tarihleri ve 

1 

vapurların isimleri üzerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

....... ------

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
ıZMıR, PlRE TRİYESTE VE 

SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 
HAFTALIK POSTASI 

Seyahatın müddeti ızınir 

Triyeste 5,1/2 gündür. 
Her Pazartesi günü muvasa

lat ederek Çarşamba günleri 
öğleyin hareket edecektir. 

ılk hareketler: 
12/12/934 BLED 
19/12/934 SRBıN 
26/12/934 S.S BEOGRAD . 
DıKKA T: vapurlar Çarşam-

ba günü sabah yük almıyacak
lardır. 

Pire ve Triyeste yolcuları 

için fiyatlarda tenzilat yapıl
mışbr. 

Yolcu ve navlun için tafsilat 
J. PUSSİCH acentesine mü
racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

er İ · v-uvvet Şurubu 
Zayıflara, sıtmalılara, işta

hı olmıyanlara, mide ve siGIRONDE vapuru 11 birinci 
kanunda bekleniyor.Anuers ve 
Direkte yük alacaktır. 

nirleri zayıf olanlara. vere-
için yük alacakbr. me istidadı olanlara 
SERVİCE MARITİM ROUMAİN 

THE EXPORT STAEMRHIP 
CORPORATION 

Garbi Akdeniz için ayda bir Kan ,ve u vvet 
EXPORTER vapuru haJen 

limanımızda olnp Nevyork Bos
ton ve FiladeHiya Norfolk ve 

Kamden için yük alacaktır. 
EXIRIA vapuru 13 birinci 

kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yükliyecektir. 

EXiLONA vapuru 26 birinci 
kanunda bekleniyor. N evyork 
için yük alacaktır. 

EXMOUTH vapuru 15 son 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacakbr. 

GANDIAN PACIFIC STEAM 
SHIP AND RAIL W AY CIES 

Llverpul, Montreal, Sl Jhon · 
ve Halifaks tarikile Kanadanm 
tekmil şehirleri ve transatlan
tik vapurlarla şimendiferler 

arasında mürettop seferler. 

V urut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

muntazam sefer. 

PELES vapuru 26 kanunu 
evvelde beklemekte olup ayni 
günde Malta, Barsel :m, Mar
silya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

Yolcu ve !ıamu!e kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta rnes

uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için İkinci kor

donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acenteliğine müraca
at edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

Cöz Hekimi • 

Mitat Varol ! 
ADRES: Beyler - Numan 

zade sokağı: Ahenk matbaası 
yanında - Numara: 23 

Telefon No. 3434 
--_.o--26) 1019)--s2' 

1 •• .. • • • • ~. • .... ~ f' ' ~ - : • ' • • : ~· 

Bı·istol 4 te 

vcrır. 

İdrarını tutamıyan çocuk 
ve ihtiyarlara da şayanı tav
siyedir. 

Büyük şişesi 

60 
kuruştur. 

L nnuni depo : 

, . FERiT 
Şifa 

Eczanesidir 

Nezleye 
Korizol 
Kemal 

stanbulun En Temiz hn 1..#ü 
Ve Ucuz Otelidir 

Size nez.eniz var diye Hilal eczanesinin ( Korizol Kemal ) ini 
:-ı göndermi~ler. 

Bütün lznıirliler Burada Bu ' uşurlar 
Sıcak ve soğuk akar suyu, banyolu odaları Mannaraya 

Halice nazır güzel manzarası ile astanbulun en sevimli oteli 
Bristoldur. İstirahat etmek istiyenler behemehal bu oteli 
tercih ederler. 

Müsteciri : Kırk senedenberi otelcilik yapan tecrübeli 
İzmirin çok iyi tamdığı sabık Askeri oteli müsteciriu mer 
lütfü beydir. 

Dl. k kat • Bütü~ Egelilere Br ı· st ol s.irke-
< • Beyoglunun dde 

O~w anİJ-'e oteli~d!~vzsiye cs41) 

Emlak VeE~,tam Banka ından: 
Esas No. Mevkii 

396 Jzmir' İstiklal mahallesi 

İkiçeşmelik Caddesi 

No. Cinsi 

33/35 Asri Sinema binası 
Dükkan 

Yeri ve numarası yukarıda yazılı Sinema binasının sekiz sene
lik taksitle satışı - ihalesi 24/12/934 Pazartesi günü Ankarada 
idare meclisi tarafından yapılmak üzere - kapalı zarfla müzaye

deye konulmuştur. istekli olanlann gösterilen depozitoyu nekten 
vezneye yatırması veya bu miktarda bir banka teminat mektu

bunu iliştirmesi ve bir lira mukabilinde alacağı şartnameyi oku

yup imza ettirerek teklif mektubile birlikte bir zarfa koyup 
ihale günü saat on bire kadar İzmir veya İstanbul şubesi mü
_dürlüğüne vermesi veya bu saate kadar yetişmek üzere taah

hütlü olarak posta ile göndermesi lazımdır: Daha fazla malumat 
almak istiyenler İzmir ve İstanbul şubemi emlak servislerine 
müracaat etmelidirler. 5-11-20 5251 (104) 

- Kız Hilfil eczanesi dedinde aklıma geldi. Kemal Kamil 
Aktaşın ( gönül ) Altınruya, Bahar çiçeği kolonyaları varını ? 

- Evimizden hiç eksik olur mu ? Şişelerimiz dolu ... 

Mak111e Lt~ Bahr1ge Mütehassısı 

.t~~- .Ll ·~ 
i\1ak.ne ln1alathanesi 

:\1 iit<~rnseınııı 

ıııırnıulfırı 

11 aıak 

ıuııl, 11 

İzıuırde 

f ıı alı yctıoiJ ır 

A lılk1uln rh 

rı n hu ıua.k ırıı 
lorııı ffrnlıyı t 
tarzları lınklırclı 

~ ~· ... ,, f., ' 

··········•ı••········································ 
} aqhane Ve l.Jn Degırmenlert 

lçııı Jıı 1111111111 :ııı)r vo .. ,ı .. vaı ımııl edılır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ga~1•lyen 
Htır hoyı.!a vo her 1\ uvvet 

lıer ciııs mabrukıtt iizerirıe> 

Bilumum Dl'niz lşlerl 
Durbinler, tnlnmbalar "'" 

tesisatı mibırnikiye aeamıör "'' 
v!nçler ve sair ı~ler Jernbtt
VA Jrnlıul t><lılir. 

t~-~anunuevveı _ıe3• . ~ 

lngiliz KJ_ NZUK Eczanesinin 
öksürük Pastilleri 

Pcıstil Antiseptik 

'ne/füs 
l(obk~ 

Memleketimizde mümasil Avrupa müstahzeratını aratmıyacak 
mükemmeliyette yegane müessir pastillerdir. 

Pastil Antiseptik nezleyi eyileştirir ve önler. Gögüs, bugaı 
hastalıklarında pek tesirlidir. Ses kısıklığında tesiri ani ve kat
idir. Yolculukta, kalabalık ve tozlu muhitlerde, kışın kapalı 
yerlerde bulunmaktan mütevellit bir çok bulaşık nefes yolu 
hastalıklarının önüne geçer. 

-~~ ; : ! S':... .-:: . . " ; , : 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

ı AMDAR ÇIKRIGI 

i.n ufak yedek parçalariylc beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres : 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 

Telefon No. 24t3 P. K. No. 23• IZMİR 

METALLüM 
Lıuol>alarwı ı~ı oılı 

etlenltr biç bir zıı 
ınıın aldaıımamıt· 

lardu. 

Çünki: 
Emsalin• naıa 

ı an aarfıyatı 11ı 

ı~ıı?ı hol yegane 
lambadır. 

Hf}r h&yidın 

urnyıııız 

Deposu 

MEHMET 
TEVFiK 

. , ı. tı ık ma lzııııtı 
t ıca retlıant1i 

Pf'Ş!f'malcı tar 

TELEf ON 33ll 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

iki Defa SUzUlmUştUr 
Yegane Deposu 

Başdurak 

Hamdi Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 


